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 إهـداء

 .حرفا   علمني من وكل أساتذتي الصغيرة، أسرتى وأبى أمي الكبيرة، أسرتى الحبيب وطني إلى

 . يناير 25 ثورة وشباب وجرحى لشهداء أهداء

 فةنن ،األسةكندرية جامعةة السعود أبو حسن/ الدكتور األستاذ أستاذى لروح العمل هذا هدىإ
 فالكاتةب. الشخصةى أدراكةى فةى وعيةب قصةور فهةذا أخطةأت كنةت وإن علمه فيض من فهذا أصبت
 .نحب ووقتما أينما منه ننهل لنا ا  متاح كان الذى المعرفة ولبحر الحب هذا كل لروحه يكن

 على الفضل كل الفضل أصحاب
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 علةةى الشةةوق جلةة  الماضةةي ووديةةان سةةهو  علةةى الحاضةةر شةةم  شةةروق قبةةل
 الزاهيةةةةة بألوانهةةةةا تسةةةةب  وهةةةةي الماضةةةةي سةةةةمكات يتأمةةةةل الةةةةذكريات نهةةةةر ضةةةةفة

 رسمها التى صورتى فى أفكر وجلست ،صافية المياه كانت .العجيبة وأشكالها
 الحب حقو  من قادمة العليل النقى الهواء ونسيمات وجهه على النهار ماء لى

 .الماء سط  على الصورة هذه تداعب والمحبة والسعادة السالم بروائ  مفعمة
عةةن اإلنسةةان داخةةل  أبحةة  صةةورتى تحةةت أغةةوص أخةةذت ثةةم فأغمضةةت جفنةةي
 رتقةاءاال ننفة. اإلنسةان خلةق فى الخالق قدرة عن اإلنسان، معنىاإلنسان وعن 

 إلةى للوصةو  بالجمةاعي مةرورا   الفةرد  المسةتوى مةن الكامةل باإلنسان والسمو
 فالعةالم. كونيةة مركزيةة إلى التقزمى اإلنسانى للكيان رفع هو الكوني، المستوى
 . للخالق كعبد الكامل اإلنسان وهي محدَّدة، غاية أجل من ُخِلق

 واإلنسان الحقِّ، مختصر فالكون. منه النهائية الغاية وهو العالم، هذا وجود في النظرية العلَّة فهو
 .المختصر نقاوة فهو. والحقِّ  الكون مختصر الكامل

 تسةةمو أن يمكنهةةا داخلةة  الطاقةةة فةةنن الةةداخلي النةةور تسةةتمد أن اإلنسةةان تعلميةة وعنةةدما
 حتةةى بمجهةةود نقةةوم فنننةةا للةةدعاء وللتأهةةل. جسةةد  فةةي خليةةة كةةل وتطهةةر بةةالقوة وتمةةد  لتعةةال 
 داخل ناصعة شعلة ونتصور للداخل ونتجه ،الحياة في الموجود الصخب كل عن بانتباهنا نتحو 
 داخلنةا الجةزء هةذا بةين التناقض ندر  فنننا نفسه داخل والنور السالم مركز يدر  وعندما. القلب
 ورعشةةة األكتةةا  ارتفةةاع مثةةل األعةةرا  بعةةض عنةةه ينةةت  الةةذ  والقلةةق بةةالتوتر الملةةيء العقةةل وبةةين
 نةةور ويجلةةب ككةةل البشةةرية إلةةى قلبةةه داخةةل مةةن المحبةةة اإلنسةةان يبةة  أن يفضةةل ولةةذا. اليةةدين

 .الحياة مناحى لكل الداخلى لسالما

 مطلةةق لكةل رتةدادا وهةةى. المنطةق مةن أطةار فةةى التحليةل ومرجعيةة الجدليةةة، بوابةة هةى والفلسةفة
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 كلمةةة الفلسةةفة. العقةةل مةةدار  و المنطةةق لمةةنه  الواقةةع لتقريةةب سةةتدالالتاال مةةن منظومةةة هةةى بةةل غيبةةى
 يعةد الفلسةفة  هةي مةا عةن السةاا  حتةى ،المعرفةة طلةب أو الحكمةة حةب" الحرفةي معناهةا األصل يونانية
 و للتسةةا   ميلهةةا و الجوهريةةة الفلسةةفة مظةةاهر أحةةد يشةةكل هةةذا و. طويةةل لنقةةا  قةةابال فلسةةفيا سةةااال
 للفلسةفة األساسةية المةادة فةنن هةذا لكةل. قوانينه و مظاهره و ماهيته عن البح  و شيء كل في التدقيق
 مةادة فالفلسةفة ذلة  مةع و الحيةاة، جوانةب بكل ربما و العلوم أصنا  بكل ترتبط متشعبة و واسعة مادة
 فةةي التفكيةةر أ " التفكيةةر فةةي التفكيةةر" بأنهةةا أحيانةةا الفلسةةفة توصةة . التخصصةةات و العلةةوم بقيةةة تحةةو 
 التةةي األساسةةية األسةةةلة عةةن اإلجابةةة محاولةةة بأنهةةا الفلسةةفة تعةةر  كمةةا التةةدبر، و التأمةةل و التفكيةةر طبيعةةة
 .الكون و الوجود يطرحها

 ويسةةتمتع داخلةةه، مةةن المعطيةةات كةةل مةةع يتنةةاغم أن يفضةةل للكمةةا  يطمةة  الةةذى اإلنسةةان إن
 فكةةل. والةةروح والةةنف  العقةةل بةةين وهةةدوء ومحبةةة سةةالم داخلةةه فسةةيود حولةةه مةةن الطبيعةةة معطايةةات بكةةل

 فةةى ويترقةةى يةةتعلم حتةةى طريقةةه فةةي وضةةعت حياتةةه فةةي باإلنسةةان تمةةر التةةي األمةةرا  و المصةةاعب
 و والصعاب األلم يتحمل أن عليه يتعين اإلنسانو  ،اإللهي القانون يحكمها بأسرها الحياة. داخله

. واألرتقةاء والسةمو الةنف ، وضبط الحكمة الكتساب فرصة اعتبارها ويجب حياته، في المشاكل
 . النف  وترو  الجسد وقوة النف  سالم وتمنحكم بكم ترتقي الروحية الطاقة إن
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 إنهةم ثةم. الجةن عكة  الظهةور، معنةى إلةى يرجةع العةرب كالم في إنسان كلمة
 عبةةا  ابةن عةن منظةةور ابةن أورد فقةد. النسةةيان :هةو آخةر معنةةى لإلنسةان ذكةروا
: اإلنسان حياة دورة و". فنسي إليه عهد ألنه إنسانا؛ اإلنسان سمي إنما: "قوله

 الشةةةباب، مرحلةةةة ،البلةةةو  مرحلةةةة الدراسةةةي، العمةةةر المبكةةةرة، الطفولةةةة الةةةوالدة،
 علةى يحتةوى اإلنسةانى والجسةم. المةوت الشةيخوخة، الكهولةة، النض ، مرحلة
 حةةوالي واحةةدة جينةةة كةةل فةةي يوجةةد. مرئيةةة غيةةر عضةةلة 639 و عظمةةة 206
 اإلنسةةان جسةةم فةةي النيوكليوتيةةدات عةةدد أن أ  وسةةطيا ، نوكليوتيةةد ألةة  100
 كلهةةا األرقةةام هةةذه ،(صةةفرا   24 أمامةةه واحةةد) ترليةةون مليةةار 1000 حةةوالي هةةو
  بالنسبة ذل  تم وإذا. مترين تتعدى ال وطولة كجم 70 وزنه واحد إنسان في

 الفةةرد جسةةم فةةي المتوسةط فةةي توجةةد خليةة مليةةون مليةةون ألةة  فةي الموجةةودة الصةةبغيات لمجمةوع
 التةةي الخاليةةا عةةدد نوأ .والشةةم  األر  بةةين المسةةافة علةةى يزيةةد طولهةةا فةةنن البشةةر، مةةن الواحةد
 العةدد هةذا مةن وأكثةر خليةة، مليةون 125 إلى يصل اإلنسان جسم في الواحدة الثانية في تموت
 تقةةدم مةةع المتجةةددة الخاليةةا عةةدد يقةةل ثةةم العمةةر، وسةةط فةةي ومثلةةه النمةةو، سةةن فةةي يومي ةةا يجةةدد
  18،6 تحمةةل اإلنسةةان جسةد خاليةةا مةةن العاديةة الخاليةةا مةن الواحةةدة فةةي الوراثيةة والشةةفرة .السةن
 هةةةةذه بةةةةين بالتسةةةةاو  موزعةةةةة  ، والفوسةةةةفات  والسةةةةكر،  ، النيتروجينيةةةةة القواعةةةةد مةةةةن جةةةةز ء بليةةةةون

 (.منها لكل   جز ء بليون  2.6)  الثالث المجموعات

 الوحيةد العاقةل هةوو  ،الرئيسةة الثةدييات مةن وهةو قدمين على يمشي حي كائن واإلنسان
 التفكيةر علةى ا  قةادر  التطةور عةالي دماغا األر  على الحيوانات لبقية خالفا اإلنسان يمتل . فيها
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 يواجههةةةةا التةةةةي للمشةةةةاكل حلةةةةو  وإعطةةةةاء الةةةةذاتي الةةةةداخلي والتفكيةةةةر اللغةةةةة واسةةةةتخدام المجةةةةرد
 علويةةة مفصةةلية أطةةرا  ذا منتصةةبا جسةةما يمتلةة  اإلنسةةان أن بةةل فحسةةب هةةذا لةةي . اإلنسةةان
 اإلنسةةةان مةةةن تجعةةةل خاصةةةية وهةةةي ،الةةةدما  مةةةع التةةةام بالتناسةةةق وتعمةةةل تحريكهةةةا يسةةةهل وسةةةفلية
 األدوات لصةناعة والجسةمية العقليةة قدراته توظي  يستطيع الذ  البسيطة على الوحيد المخلوق
 اإلنسةةان أن إلةةى تشةةير أدلةةة اإلحفوريةةة األبحةةاث أظهةةرت .يحتاجهةةا التةةي الدقيقةةة وغيةةر الدقيقةةة
 ومدارات القارات كل البشر يستوطن اآلن. عام أل  200 حوالي قبل أفريقيا في ظهر الحدي 
 .2009 احصائية بحسب وذل  مليار 6.7إلى يصل إجمالي بعدد المنخفضة األر 

 فةي بةارع فريةد بشةكل ولكنه. بطبعه إجتماعي كائن العليا الرئيسيات معظم مثل اإلنسان
 بتنظةيم اإلنسةان يقةوم كةذل . والتنظيم األفكار وتباد  الذات عن للتعبير التواصل نظم استخدام
 العةةائالت تأسةةي  مةةن بةةدءا ومتنافسةةة متعاونةةة مجموعةةات مةةع بالمشةةاركة معقةةدة اجتماعيةةة هياكةةل
 المعةايير مةن ومتنةوع واسةع عةدد ظهةور عةن أسةفر البشةر بةين االجتمةاعي التفاعةل. باألمم وانتهاءا  

 مجتمةةةةةع كةةةةةل أسةةةةةا  عمليةةةةةا تشةةةةةكل التةةةةةي الدينيةةةةةة والطقةةةةةو  االجتماعيةةةةةة والقةةةةةيم االخالقيةةةةةة
 اإلنسةان فةي يبع  ما وهو للجما  وتذوقه وتقديره الجمالي بحسه اإلنسان يتميز كذل .إنساني
 عةةن المعةةرو  ومةةن. والموسةةيقى واألدب الفةةن فةةي الثقةةافي بةةداعواإل الةةذات عةةن للتعبيةةر الحاجةةة
 عةةن واالستفسةةار للبحةة  وحةةاجتهم البيةةةي محةةيطهم علةةى والتةةأثير الفهةةم فةةي رغبةةتهم أيضةةا البشةةر
 والفلسةفة العلةوم ظهةرت هنةا مةن .تضةبطها التةي القةوانين ومعرفةة فهمها ومحاولة الطبيعية الظواهر

 اختةراع إلةى بةه دىأ والتبصةر الفضةو  من بنوع مورلأل بالنظر اإلنسان وتميز. والدين والميثولوجيا
 ذلة ، إلةى باإلضةافة. الثقةافي التبةاد  طريةق عةن لآلخرين ونقلها مهاراته وتطوير الدقيقة دواتاأل
 الةذ  الوحيةد والمخلةوق طعامةه وطهةي النيران بنشعا  يقوم الذ  الوحيد المخلوق اإلنسان يعتبر
 مةن بةه يقةوم مةا فعاليةة زيةادة علةى تسةاعده التةي التقنيةات مةن عديةد واعتمةاد المالبة  بلب  يقوم
 .أعما 
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 السةةيةة أو الحسةةنة كالنوايةةا ،أعمالةه عةةن و مسةةا  منهةةا جةزء كةةل متناسةةقة وحةةدة اإلنسةان
 الكبيةةةر والمةةةر  ،والمعاصةةةي والةةةذنوب الخبائةةة  مةةةن الجةةةوارحوطهةةةار التغذيةةةة فةةةي االعتةةةدا و 

 والمعر  الغير وظلم النف  ظلم على الباع  الجهل وهو تقدير أقل على المنسي أو المجهو 
 عن تتميز التامة الشمولية وصورته اإلنسان وحدة. والنفسية  والعقلية الجسمية األمرا  من لكثير
 الطةةب كةةان وإذا .الماديةةة الحضةةارة فةةي مقوماتةةه تبعثةةرت الةةذ   اإلنسةةان شةةتات وجمةةع  بلةةم غيرهةةا
 فةي واإلكما  باإلتمام تنفرد هلل التعبدية النظرة فنن العصبي، للجهاز خاص بتشري  ينفرد الصيني
 كثيةرة مقومةات  مةن تتركةب والتةي تقةويم أحسةن فةي خلقةت التةي صةورته وعةر  اإلنسةان تكةوين
 :منها

 المةةادى العةةالم بةةين التواصةةل نقطةةة وهةةو اإلنسةةانية للهويةةة الظةةاهرة الصةةورة هةةو الجسةةم .1
 .اإلنسان وبين المحيط

2.  هي النف اهلل من والقرب والتسامي للتربية والقابلة ولةالمسا  اإلنسان ذات . 
3. برسالة المكل  هو العقل األر  في اإلنسان . 
4. القلب هو الحامل لنور اهلل وشريعته واإليمان بهما  . 
5. الربانية النفخة وهي. الروح الظلمانيةة والنزعةات الحجةب رفةع بعةد الةنف  علةى المضيةة 

 التصةر  يمكةن وبهةا مألوفةة وقةوانين عةادة هةو مةا لخةرق والماهلةة األمةر لعةالم  والتفةت 
 .البشرية الطاقة وتصري  المامن وفراسة اهلل باذن والنفوذ

 األولةى نشةأته عةن الحةدي  مةن يُعفينةا الفكر، هذا في الكامل، اإلنسان عن ُكتب ما إن
 مةن يُعفينةا ال أنةه غيةر. إليه دعت التي والفلسفية الدينية الدواعي وعن الهجر ، الثال  القرن في
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: وهةي بثالثةة، حصةرها يمكن األشكا  هذه .الكامل اإلنسان بها تمظهر التي األشكا  استعرا 
 بين األيديولوجية الفوارق من الرغم وعلى. الكوني والشكل الفرد ، الشكل االجتماعي، الشكل
 معرفيةة بنيةة فثمةة بينها فيما جمالية أو معرفية قطيعة عن الحدي  يمكن ال أنه إال األشكا ، هذه

 . سهانف المرحلة في أو أخرى، إلى تاريخية مرحلة من األيديولوجية وظيفتها تختل  وجمالية

 مةةن لةةي  واحةةد فكةةر يحملهمةةا اللةةذين األيةةديولوجي والمضةةمون المعرفةةي المحتةةوى إن
 أحةةدهما يكةةون مةةا غالب ةةا بةةل التطةةور، مةةن واحةةدة درجةةة علةةى أ  ين،يمتسةةاو  يكونةةا أن الضةةرور 
 الحقةةةل نفةةة  وإلةةةى اإلشةةةكالية نفةةة  إلةةةى االنتمةةةاء إن أخةةةرى وبعبةةةارة. متخلف ةةةا واآلخةةةر متقةةةدم ا
 .األيديولوجية نف  في االنخراط بالضرورة يعني ال المعرفي
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 وسةرَّ  فيةه،( ربانيةة نفحةة) الةروح سةرَّ  ويقةدر بةل يعةر  مةن هةو ،الكامةل اإلنسان
 فةةةي القةةةائم الةةةروح) والةةةنف  المةةةادة بةةةين العالقةةةة وسةةةرَّ  الةةةنف ، وسةةةرَّ  المةةةادة،
 ربةانى بننسان وكننى. ربه عر  فقد نفسه عر  ومن نفسه عر  فقد ،(األشياء
 تةذوق الوجةود، هةذا فةي المخبةوءة األسرار كل على ليتعر  رتقائها بقدر أدرا 
 وصةةل ومةن. المسةةل  بهةذا فتلةةذذ قةدوما   الةدرب هةةذا علةى وصةةار الخةالق معيةة
 سةةتخال ا فةى الكمةا  يةتم ذلة  وفةي. الكونيةة النةوامي  خةرق فقةد ذلة  إلةى

 بأسةره العةالم يصةير حية . اللطية  حالةه هةو المادى حاله يغدو الذ  اإلنسان
 الةذ  الرأ  بمنزلة منه هو ويكون وأعوان ا، وجنود ا وآلة جسم ا الشخص لذل 
 الكمةا  بلةو ل والوصو  التطور خال  من إال يتم ال هذا وكل. العقل مكان هو

 مةن رنةو  تلةوي نةور وهةى والسةببية المتالحقةة األنةوار خةال  من المطلق اإلنساني
 .الكاملة العبودية لنور للوصو  ةالرباني والهداية باألنوار مرورا   الخلقة، نور

. المكةةرم المخلةةوق وهةةو ومنطلقهةةا، الحيةةاة هةةذه محةةور هةةو فاإلنسةةان نبةةدأ، اإلنسةةان مةةن
 بةه ويبةاهنى صةدق، مقعةد فةي األعلةى، بةالمأل ليقةارنن بنفسةه يرتفةع أن يمكةن وهةو بالعقل، والمميز
 اإلنسةةان الحالةة هةةذه فةي وهةةو ،البهةائم مةن أدنةةى فيصةب  بنفسةةه يةنحط أن يمكةةن كمةا. المالئكةة
 عقلةه حةدود تقة  الةذ  اإلنسةان إنه روحاني، أو ميتافيزيقي بعد أ  من الخالية الميكانيكية اآللة
 فةةي ورغباتةةه أمانيةةه حةةدود تقةة  الةةذ  اإلنسةةان وهةةو المحسةةو ، المنظةةور الكةةون هةةذا داخةةل فةةي
 خةار  أخةرى وآمةا  آخةر مسةتقبل في يطمع ال الذ  اإلنسان وهو المتالشية، المادة هذه داخل
 وبةاهلل بالغيةب المةامن هةو اإلنسةان فةنن إسةالمنا فةي بينمةا. الكةون هذا حدود وخار  األر  هذه
 التةي المسةرحية مةن األو  الفصةل هي الدنيا هذه في حياته ويعتبر اآلخر، وبالعالم األحد، الواحد
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 .الجزاء عالم إلى واالنتقا  التكلي ، عالم على الستار بنسدا  إال تتم لن

 اهلل نةور) الةنف  وسةرَّ  المةادة، وسرَّ  ،(اهلل نور) الروح سرَّ  يعر  من هو الكامل، اإلنسان
(. الصةمدية اإلحاطةة) األلوهيةة سةرَّ  أيض ةا يعةر  ومن والنف ، المادة بين العالقة وسرَّ  ،(الكاش 

 إلةى وصةل ومةن. بةه وتلةذذ طعمهةا وتةذوق الوجةود، هةذا فةي المخبةوءة األسةرار كةل عةر  مةن إنه
 النةوامي  وخرقةوا القةديم، النظةام وطةالعوا المجةردة، الةذوات عةاينوا الذين السعداء من كان ذل 
 حية . هةو واألشةياء األشةياء هةو يغةدو الةذ  اإلنسةان فةي اإللهي الكما  يتم ذل  وفي. الكونية
 الةةرأ  بمنزلةةة منةةه هةةو ويكةةون وأعوان ةةا، وجنةةود ا وآلةةة جسةةم ا الشةةخص لةةذل  بأسةةره العةةالم يصةةير
 مةةع تواصةةلها طمةنةةة و وجودهةةا وتلطةة  ذاتهةةا كمةةا  فةةي الةةنف  فسةةعادة. العقةةل مكةةان هةةو الةةذ 
 هو بل وبه خالله من فهو بالعبودية التشر  نور هو واحد لهد  يمشى الكامل فاإلنسان. الروح
 .المسةتدام الدائم الحمد وحب ما بالك المرضى الرضا حصد يكون بل ستواءاال يكون وإليه منه
 ألنةوار خةال  مةن المطلةق اإلنسةاني الكمةا  بلو ل والوصو  التطور خال  من إال يتم ال هذا وكل

 :ومنها رنو  تلو نور وهى والسببية المتالحقة

 الذكر، نور ثم اإلدرا ، نور االتِّباع، نور التربية، نور النشأة، نور المولد، نور الخلقة، نور
 االنتقةا ، نةور التزْكيةة نةور الكنْش ، نور التسخير، نور التشري ، نور التفضيل، نور اإلحاطة، نور
 يةتم ال العبوديةة ونةور .العبوديةة نور االنفراد، نور ثم الكبرى، المكانة نور ثم الجديدة، البداية نور
 .المرضية الراضية لمرتبة وصلت التى بالنف  إال
 والسمو رتقاءاال

 إلى للوصو  بالجماعي مرورا   الفرد  المستوى من الكامل باإلنسان والسمو رتقاءاال إن
 أجةةل مةةن ُخِلةةق فالعةةالم. كونيةةة مركزيةةة إلةةى التقزمةةى اإلنسةةانى للكيةةان رفةةع هةةو الكةةوني، المسةةتوى

 وهةو العةالم، هةذا وجةود فةي النظريةة العلَّة فهو. للخالق كعبد الكامل اإلنسان وهي محدَّدة، غاية
 .األكبر العالم أنطوى وفيه ،الكون مختصر الكامل فاإلنسان. منه النهائية الغاية

 الفجور،ألنه على والتقوى النقص، على الكما  لنفسه يختار الذ  هو الواعي واإلنسان
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 وإن حتةى خالدة باقية فننها الروح وأما ويفنى، يبلى البدن فنن ببدنه، ولي  بروحه إنسان إنه يعلم
 العةةةالم بقةةةاء علَّةةةة يكةةةون أن فةةةي غرابةةةة ال الصةةةوفية، بعةةةض ويقةةةو  .التةةةراب فةةةي ود  البةةةدن مةةةات

 . النهائية وغايته النظرية وجوده علَّة أنه عن فضال   واستمراريته،

 يكةون أن هو المتكامل الكامل لإلنسان والمستدام األكبر المفهوم ومن كله، ذل  ومن
 والقلةةم بمقامةةه، المنتهةةى وسةةدرة بأنيَّتةةه، والكرسةةي الكامةةل، اإلنسةةان بقلةةب مقةةابال   الخةةالق العةةر 
. الكامةةل لإلنسةةان األربعةةة العناصةةر هةةي وتلةة  الراضةةيه، بنفسةةه المحفةةو  واللةةوحُ  بعقلةةه، األعلةةى
 رتقةاءاال إن .الخةالق بنذن آخره إلى أوَّله من الوجود أفال  هحول تدور الذ  القطب هو فاإلنسان
 الةداخلى بمكونةه سةتزادهواال لنفسةه معرفتةه علةى تساعده ولكنها التنتهى تدريبات يلزمه اإلنسانى
 .درجات خال  من تتم السلم رتقاءا تشبه عملية أنها. الخارجية صورهو  أعماله فى ليسمو

 العامة الكمالية السمات

 درا واال االتصةةةا  مةةةن لةةةه يتةةةأتى الكامةةةل، اإلنسةةان فةةةي أساسةةةي عنصةةةر الروحةةةاني العنصةةر إن. 1
 . النوراني العالم أو الفعَّا  بالعقل الواعى

 مةةن يةةتمكن حيةة  اإلنسةةان هةةذا خصةةائص أخةةصِّ  مةةن وشةةهو  مةةاد  هةةو مةةا علةةى رتقةةاءاال إن. 2
 أيض ةةا يجعلةةه بةةل. األرضةةية الكائنةةات لهةةا تنصةةاع التةةي الظلمانيةةة–الماديةةة الطبيعةةة أثةةر مةةن التحةةرر
ةا أعمةق  حجةةاب، المةادة نأ إذ. نفسةه الوقةت فةي روحةاني هةو ولمةةا مةاد  هةو لمةا واسةتيعاب ا إدراك 
 .الحقة المعرفة أسباب يمتل  منها يتحرَّر ومن

. المطلةق اإلنسةاني الكمةا  بلةو  فةي عنةه غنةى ال أمر   هو والمعنوية المادية الكماالت نيل إن. 3
 فاضةةل اجتمةةاعي إنسةةان هةةو الةةذ  الكامةةل اإلنسةةان فةةي االجتمةةاعي الجانةةب علةةى يحيةةل مةةا وهةةو
 أو النفسةةى العةةالم عةةن يختلةة  المةةادى فالعةةالم .لكمةةا با يطةةوق ربةةانى إنسةةان هةةو ثةةم ومةةن أوال ،
 .وأهدافه بل وكثافته وسرعته طبيعته فى الروحى العالم

 اإلنسةةان مةةن تجعةةل التةةي السةةمات مةةن هةةي الكونيةةة أو الروحانيةةة أو االجتماعيةةة الفاعليةةة إن. 4
 ذو الخالصةةي الجانةةب أن يعنةةي ممةةا. رتقةةاءاال فةةى مسةةتوى مةةن إليةةه وصةةل لمةةا مركزيةةة ذا الكامةةل
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 ىجتمةاعاال المسةتوى علةى فيةه اإلنسانية الطاقات تنعك  وسو  اإلنسان، هذا في كبرى أهمية
 .الكونى المستوى على والعدم المادة أسر من خالص ا يكون أو والفساد، الظلم ينير وسو 

 والمشهود، الغيب عالمى بين الروحاني، والعالم الماد  العالم بين يجمع الكامل اإلنسان إن. 5
 يجعلةةه مةةا وهةةو القطبةةين، هةةذين بةةين الصةلة يكةةون ألن أهةةال   بةةذل  فيكةةون والخلةةق، الحةةق بةين أو

 عليهةا، هةم التةي الطبيعةة يعةر  إنةه حي . كافة بالبشر رحيم ا أ  النا ، من دونه هو بمن رحيم ا
 .يبطش وال يظلم فال فيهم، تأثيرها ويعر 
 اإلنسان حقيقة

 تحصةى وال تعةد ال دورات هةى منهةا أنتقالةه حتةى والدتةه منةذ األر  علةى اإلنسةان حياة
 هةو جديةد صةباح كل. جديد عام أى جديدة سنوية دورة ميالد اإلنسان على يمر عام كل: فمثال  
 رتقةاءواال اهلل فةى للكسةب جديةدة فرصة بمثابة وهى جديد يوم ووالدة اإلنسان حياة فى يوم وفاة
 ختال ا على لإلنسان ياديها التى والصالة. الخالق لحب للوصو  النا  وحب الخير سلم على
 بةل. صةالته مةن اإلنسةان كسةبه مةا بحصةيلة جديةدة بدايةة آلنهةا جديدة دورة هى ومعتقداته أديانه
 أو( الرئةة داخةل األكسةجين أحتةواء) لإلنسةان األوكسةجين دخةو  دورة شةهيقا   اإلنسةان أنفا  نإ

 (. الضارة الغازات من الجسم تخلص) الرئة من الكربون أكسيد ثانى خرو  دورة زفيرا  

 والجهةةاز الهضةةمى والجهةةاز التناسةةلى والجهةةاز التنفسةةى والجهةةاز الدمويةةة الةةدورة وأيضةةا  
 الجسةةد حيةةاة لخدمةةة بعضةةها مةةع ومتناغمةةة بةةل ومتكةةررة متكاملةةة دورات حةةدوث تعنةةى العصةةبى
 الخلوى المستوى إلى نصل و. منضبطة ولكنها أصغر دورات جهاز كل خال  وتحدث البشرى،

 خةال  مةن والتةنف  الدم خال  من لها يصل الغذاء إن فنجد بالجسم خلية كل مستوى على أى
 كبيرة رابأدو  تقوم والتى الخلية مكونات مستوى ىأ خلوى التحت للمستوى ونأتى. وهكذا الرئة
 تحمةةل التةةى النوويةةة األحمةةا  وجةةدت النةةواة وداخةةل نةةواة خليةةة كةةل تمتلةة  حيةة  ،للخليةةة وكثيةةرة

 الوراثيةةة الشةةفرات تحةةدد التةةى األكةةواد مةةن ضةةخمة باعةةداد بةةدورها تتكةةون التةةى الوراثيةةة الشةةفرات
 .أخرى ماليين وتولد يوم كل الخاليا ماليين داخله يموت إنسان كل إن. لإلنسان
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 من أقل خال  ماإ تتم دورات أنها القارئ عزيزى ل  أ كد أن أحب ذل  كل ولتلخيص
 العظةيم الصةرح وهةذا الةداخلى اإلنسةان فتكامل وهكذا اليوم مستوى أو ساعة أو دقيقة إلى ثانية
 يموت نموه، فترات خال  إنسان كل أن بالذكر الجدير ومن. خلية آخر بمعنى أو نطفة من ا  بدء
 فةى يتةوالى ومةوت متتالى نمو و متكررة ودورات حلقات أنها جديد، جزء وينمو جزء فيه يوم كل
 ويكبةر وينمةو يتطةور و يتمةدد اإلنسةان أن. خلةوى تحةت فةرا  وخال  جدا   دقيقة بل صغيرة أزمنه
 خطةوات مةن خطةوة كةل فةى مخيةرا   لةي  واإلنسةان. حولنةا من الكون نظريات فى الحا  هو كما

 فاإلنسةان وبالتةالى(. الةوالدة إلةى ذلة  بعةد أو العلقةة أو النطفةه طور المهين، الماء طور) تكوينه،
 ولةي  مسةير كةائن هةو( والفسةيولوجي الحيويةة الوظائ ) والخلوى الخلوى تحت المستوى على
 وضةع فةى أمةه بطةن من ينز  وعندما. مسير هو األم رحم داخل تكوينه أطوار طو  أنه بل. ا  مخير 

 بشرته لون حتى أو أسمه أو( أنثى أو ذكر) جنسه أختار البشر من فكم. مخير غير فهو السجود
 .دمه فصيلة أو

 داخلهةةةا شةةةهور 9 حملتةةةه ذلةةة  مةةةن وبةةةالرغم وليةةةدها، أختةةةارات أم مةةةن مةةةا أنةةةه وبةةةديهى
 آالم مةةن منةةه والكثيةةر الكثيةةر وتحملةةت بةةل رحمهةةا، جنبةةات يسةةكن وهةةو تغذيتةةه فةةى واسةةتمرت
 الصةةةةعبة الةةةةوالدة آالم تتحمةةةةل والدتةةةةه بدايةةةةة وعنةةةةد.  مخيةةةةرة هةةةةى فهةةةةل الةةةةبطن، فةةةةى وضةةةةربات
 فرازبةن صةدرها تةأمر لةم أنهةا مةن مبالرغ لبنها من وتسقيه عليه تحنو منها ينز  وعندما. والمستمرة

 نأ تختةار لةم هةى الحقيقةة فةى ولكةن ،عليةه وتحنةو وتسةهر ترضةعه نفسها وجدت هى ولكن اللبن
 طفلهةةا سةةتبدا ا أم ىأ تقبةةل هةةل لهةةا، الطفةةل أهميةةة ولمعرفةةة. وليةةدها تختةةار ولةةم بةةل أنثةةى تكةةون
 وبحبهةةا لهةا ربهةا بعطيةةة األم ثقةة تعنةى واألجابةةة أقةوى  صةحة فةةى أو أجمةل يكةون قةةد آخةر بطفةل
 .اهلل بقضاء الرضا هو األمومة فى السر إن. األمومة وهى اهلل لرزق

 الجمال فلسفة

 يسةةتطيع الةةذ  ،معنيةةة ر يةةة وفةةق اإلنسةةان بنةةاء إلةةي يسةةعي ونظةةام وفلسةةفة حضةةارة كةةل
 شة  وال وفاعليتهةا، اسةتمرارها وضةمان ورعايتها الواقع أر  علي وتحقيقها الر ية تل  استيعاب
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 حضةةارة كةةل فةةي إنتاجهةةا المةةراد أو السةةائدة القةةيم بطبيعةةة وثيقةةة صةةلة لهةةا اإلنسةةان بنةةاء مسةةألة أن
 وتغليةةةب والخاصةةةة، الفرديةةةة المصةةةال  وتحقةةةق التسةةةابق مةةةن نوعةةةا   فيةةةه نشةةةهد نحةةةو علةةةي ونظةةةام،

 ظةل فةي يحيةا الذ  اإلنسان وتوجهات سلو  كل في الحرية بقيم واالصطبا  المادية، المنجزات
 يتحقق اإلنسان بناء وأن الحضار ، الوجود ومرتكز البناء محور هو اإلنسان إن .الليبرالية الثقافة
 تقةوم الواضةحة فالر يةة الفاعلةة، واألداة الثابتةة، والقةيم الواضةحة الر يةة: ثالثة عناصر اكتما  عبر
 كةةل فةةي فيستحضةةر بالعبوديةةة، التحقةةق مرتبةةة إلةةي باإلنسةةان يرتقةةي الةةذ  الخةةالص التوحيةةد علةةي

 تحفة  التي هي الثابتة القيم أن حين علي تعالي، هلل عبوديته حقيقة الكون ومع نفسه مع تعامالته
 ومكلةةة  الهدايةةةة، أمانةةة يحمةةةل األر ، فةةةي مسةةتخل  إنسةةةان فهةةةو باعتةةدا ، السةةةير خةةةط عليةةه
 الثابتةةة والقةيم الواضةحة الر يةة بةين مةا الةربط يتحقةةق ثةم األمانةة، تلة  عناصةر وفةق األر  بنعمةار
 . واإلتقان اإلنجاز ومداومة بالعمل، العلم ربط تعني التي الفاعلة، األداة عبر

 مسةةتوى علةةى سةةواء إليهةةا، الوصةةو  وينشةةد اإلنسةةان، إليهةةا يسةةعى عاليةةة قيمةةة والكمةةا 
 اإلنسةةان، فةةي السةةوء صةةفات وانتفةةاء الحسةةن صةةفات اجتمةةاع الكمةةا  ومعنةةى النسةةاء، أو الرجةةا 
 بالصةةفات يتعلةةق مةةا هةةو الحسةةي الكمةةا  .معنويةةا   يكةةون مةةا ومنةةه حسةةيا ، يكةةون مةةا منةةه والكمةةا 
 الجسةةةةةمي السةةةةةوء صةةةةةفات وانتفةةةةاء الخلقةةةةةي الجمةةةةةا  صةةةةفات اجتمةةةةةاع لإلنسةةةةةان،من الجسةةةةمية
 مةا وانتفةاء البدن صحة مقومات اجتماع وكذا الجسد ، الجما  ينافي وما والعيوب كالتشوهات
 النسةاء فةي يكةون الكمةا  مةن النةوع الظاهرة،وهةذا وغيةر الظاهرة والعاهات األمرا  من يعارضها
 .قليل الرجا  في فهو الرجا ، في يكون مما أكثر

 الحسةةن صةةفات اجتمةةاع فهةةو المقةةا  هةةذا فةةي نعنيةةه الةةذ  وهةةو المعنةةو  الجمةةا  وأمةةا
 ممةا أكثةر الرجةا  فةي يكةون الكمةا  مةن النةوع وهذا اإلنسان، في المعنو  السوء صفات وانتفاء
 فالةةذ ) بةةالنف ، عجةةابواال الكبةةر عةةدم :اإلنسةةان فةةي الكمةةا  صةةفات ومةةن. النسةةاء فةةي يكةةون
 يثمةر بةاطني شةعور وهةو الغيةر، علةي الفضةل لنفسةه رأ  أنةه أ  تلة ،« األنةا» كلمة إبلي  أضاع
 النةا  اةءمةرا وعةدم الريةاء عةدم و أمكن، ما الغضب وعدم ،(الغير علي بالترفع شعورو  سلو  في
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 (.النا  على متنانواال التباهى)

 تتوجةةه أن ينبغةةي فنليةةه. للخةةالق العبوديةةة ا مةةجل األعلةةى المثةةل هةةو الكامةةل اإلنسةةان إن
 فهةةو. المحسوسةةات سةةجن فةةي وهةةم ومحدوديةةة، تفاهةةة مةةن يشةةوبهم ممةةا للةةتخلص البشةةر، أنظةةار
 تشةمل سةو  التفاهة فنن وإال. المادى الدنيوى وجودهم به يقيِّموا أن عليهم ينبغي الذ  المعيار

 السةمو مةن النحةو هةذا علةى اإلنسةاني الجةال  جعةل إن نقةو  أن ويبقةى. عامةة اإلنسةانية ةمسير ال
 حيةة  مةةن ماهَّلةةون وهةةم – كافةةة البشةةر يكةةون أن إلةةى إنسةةانية دعةةوة حقيقتةةه، فةةي هةةو، والرفعةةة
 الفةردو  جعةل وإلةى البشةر، فةي اإللهةي الجةوهر تعميةق إلةى دعةوة إنها. جال  ذو  – اإلمكانية
 االرتقةةاء إلةةى دعةةوة هةةي الكامةةل اإلنسةةان تعمةةيم إلةةى الةةدعوة وكةةأن. األر  فةةي ممكن ةةا السةةماو 
 -السةةةةماو  المجتمةةةةع مسةةةةتوى إلةةةةى األرضةةةةي بةةةةالمجتمع واالرتقةةةةاء الحةةةةق، عةةةةوالم إلةةةةى بةةةةالخنْلق
 .الروحاني
 الجمال

 عةةةةدة مةةةن إليهةةةا ننظةةةر أن يمكةةةةن الكامةةةل، اإلنسةةةان فةةةي الجمةةةةا ، مالمةةة  حيةةة  فمةةةن
 أن دون مةن حةدة، علةى منهةا كةال   نتنةاو . وبيةيةة بل وروحانية واجتماعية وعقلية حسية مستويات
 أن عربةةي ابةةن يقةةرر الحسةةي، المسةةتوى فعلةةى. المالمةة  لهةةذه النةةاظم هةةو االعتةةدا  أن عةةن نغفةةل

 شةةكل أفضةةل علةةى تركيبةةه تةةم حيةة . الجسةةمانية–اإلنسةةانية النشةة ت أعةةد  هةةو الكامةةل اإلنسةةان
 أن يسةةتطيع فننةةه بدنةةه، يةةنظم االعتةةدا  وألن. سةةبعين ابةةن بحسةةب الجثمةةاني النةةور فكةةان ممكةةن،
 .تعب أو عناء يصيبه أن دون من وسهولة، بيسر الحسية األفعا  يباشر

 جمةع فلقد والمستويات، الجوانب متعدِّد الكامل اإلنسان في الجما  أن نلح  وهكذا
 الجمةا  بين بذل  فجمع. والغيب الشاهد والباطن، الظاهر والمطلق، المقيد: الجمالين ذاته في

 .الكون وكما  لجما  مرآة المقيد فجماله. وصفاته ذاته في والجال 

 البرهةةان أهةةل بةةه يقةةو  مةةا بةةين أحيان ةةا، والمعرفيةةة األيديولوجيةةة، الفةةوارق مةةن الةةرغم وعلةةى
 فةةال. كليهمةةا فةةي تقريب ةةا واحةةد   الكامةةل، اإلنسةةان فةةي الجمةةالي، المضةةمون أن إال العرفةةان، وأهةةل
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 كةةامال ، فيكةةون الفعةةا  بالعقةةل اإلنسةةان يتصةةل أن بةةين الجمةةالي، الصةةعيد علةةى نعتقةةد، كمةةا فةةرق،
 جةوهر إال هةو مةا المدر  والوعى الفعا  العقل إن إذ. أيض ا كامال   فيكون بالروحانيات يتصل وأن

 الكامةل، اإلنسةان بهمةا يتصة  اللةذين والجةال  الجمةا  فةي األسةا  هةو الكمةا  وهذا. روحاني
 الجانةب هيمنةة عةن النظةر بصةر  – عليهةا يحصةل التةي الجماليةة اللةذات في أيض ا األسا  وهو

 .البرهان أهل عند البرهاني العقلي الجانب هيمنة أو المتصوفة، عند عليها العرفاني الحدسي
 السعادة

 السةةةعادة إن إذ". عةةةاونن" أ  سةةةاعند، فعةةةل بمعنةةةى أيض ةةةا متصةةةلة بالعربيةةةة، سةةةعادة، كلمةةة
 يحركنةا و يتجاوزنةا، شيء فيها يحملنا الذات، من الخرو  خبرة باألحر  إنها فردية؛ خبرة ليست
 مةةن األخةةرى هةةي المشةتقة سةةاِعد، فكلمةةة. وتقنةي وظيفةةي بُعةةد أيض ةةا وللمصةطل . بنةةا يسةةمو شةيء
ةةعندن، الثالثةةي  أن فكمةةا الجسةةم؛ تحريةة  الضةةرور  مةةن هأنةة يُعتقنةةد السةةعادة لنيةةل": الةةذراع" تعنةةي سن
 مةن بشةكل الحركةة بهةذه ويفةوز للطيةران جناحيةه يسةتعمل األجةواء فةي محلق ةا ينطلةق الذ  الطائر

 التةي ،"سةعادة" كلمةة فةنن ومنةه. للسعادة" التقنية" اآللة هو اإلنسان جسم فنن كذل  السعادة،
 معنةى علةى تنطةو  التي" ساِعد" كلمة مع الجذر في تشتر  والغبطة، الهناءة نفسه اآلن في تعني
 اللفظةي التجةاور وهةذا. العةالم ونحو اآلخر نحو الجسم، بفضل التحر ، على والقدرة" التعاضد"

 التامةة السةعادة و". سةعادة" كلمةة معنةى فةنن أخير ا،. عنها االستفسار تستحق معنوية كثافة يوِجد
 بصةر  خةراآل عةن والرضةا نفسة ، عةن والرضةا الخةالق، قضةاءب والرضةا فيةه، أنةت بمةا الرضةا هى
 رضةا هةى للظةاهر البةاطن مةن للخةار  الةداخل من والمساعدة العون فى فالرضا .سلوكه عن النظر
 والروحيةةة الماديةةة المسةةتنيرة المحبةةة لمعةةانى الةةواعى درا واال ةقيةةالحقي يجابيةةةاإل والطاقةةة المحبةةة
 .في  هااإي وهب  الذى الخالق قدرات وجما  بجال 

 يةةأ  بعةةد يةةأ  إلةةى السةةلطان و للجةةاه حبةةه و للمةةرأة حبةةه و لنفسةةه حبةةه اإلنسةةان ويقةةود
 الواحةد إلةى الطريةق علةى ليدلةه الحةق حةب فيةه يشةرق حتةى إحبةاط بعةد إحبةاط و ملةل بعةد وملل
 يصةعد هةو و صةالة و عبةادة ليصةب  عمقةا   حبةه يةزداد و. الكمةاالت كةل فيةه تجتمع الذ  األحد
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 يةأ  و إحبةاط و ألم و عذاب من عاناه ما كل أن يدر  هو و. األنوار منبع إلى العودة طريق في
 علةى دلتةه و طريقةه لةه كشةفت التةي الماشةرات هةي اآلالم تلة  كةل كانةت فقةد ،عبثةا   يذهب لم

 اإلنسةان إن. الحيةاة اهلل خلةق هةذا أجةل مةن و الظلمةات بحةر في دليله و بوصلته كانت ،حقيقته
 للحيةةاة، يولةد يةةوم المةوت بةنا أنةةه ،للسةمو تسةةعى ونفة  فانيةة مةةادة إنةه رتقةةاء،واال السةمو معجةزة
 و صةةحته و تفكيةره و فنةةه و حبةه و، حةةرا   قلبةا   يحتضةةن عبةد فهةةو ،(الةروح) الخلةةود ىعلة ويحتةو 
 . المتكاملة التراكيب هذه على كلها تد  تشريحه و جسده و مرضه

 القيةود هةذه تمنعه ال ذل  ومع ،الجب  الجاكتة مثل يقيده جسده و تقيده كلها الدنياف
 يسةو  و الحديةد يصةهر فهةو، ظروفةه علةى الشةيء هةذا يفةر  وأن شةيةا   نفسةه فةي يضةمر أن من

 صغير جسم وهو هذا كل ،القمر إلى أطنان عدة من قذيفة ويطلق األنفاق ويشق باألر  الجبا 
 يرقص طفال   أنجب بزوجته اجتمع إذا ،يائسا   مشلوال   مريضا   يرقد هو و ،الدم و اللحم من هالمي
 الحيلةة قليةل ضةعيفا   يبةدو هةو و المةر  فةي مختفيةة الصحة هذه كانت أين .والعافية الصحة من
 غيةر قةواه تتةدفق و شةعوره ينصةب و تفكيةره ينسةاب و صةوته يخر  أين من ،بمليم رصاصة تقتله

 .المحدودة

 لكةةن و للةةزمن تخضةةع و القيةةا  و الةةوزن تقبةةل مةةادة مةةن التشةةري  فةةي تبةةدو أعضةةاءه إن
 حةةر زمةن ،الةدقائق و السةاعات زمةن غيةر فيةه يعةةيش آخةر زمةن و أخةرى مةادة عةن يكشة  شةعوره
 التصةةو  و اإللهةةام و الحةةب لحظةةات فةةي الشةةعور هةةذا تعمةةق و إرادتةةه، حسةةب يطةةو  و يقصةةر
 ال مليةةةة أبديةةة لحظاتةةه زمنةةي غيةةر أفقةةا   داخلةةه فةةي ثالثةةا   أفقةةا   هنةةا  إن أغةةرب، حقيقةةة عةةن يكشةة 
 .الوجدان مالةة الشعور في شاخصة تظل إنما و اللحظات مثل تنقضي
 الحب فلسفة

 و اللغةةة تتعطةةل الحةةب لحظةةة ففةةي وأرقةى، وأجمةةل أفضةةل اإلنسةةان ليصةةب  فرصةةة الحةب
 فيهةةةا تكةةة  واعيةةةة غيبوبةةةة فةةةي يتالشةةةيان المكةةةان و الزمةةةان و معبةةةر، نةةةاطق سةةةكوت محلهةةةا يحةةةل

 تكةةون قةةد ،والفةةرح والنصةةر بالنشةةوة عميةةق إحسةةا  فةةي وتنصةةهر ،التةةداعي عةةن الزمنيةةة اللحظةةات
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 بوابةةة تنفةةت  الحةةب، لحظةةة فةةيف. كاألبةةد تصةةب  اللحظةةة هةةذه لكةةن و واحةةدة لحظةةة النشةةوة هةةذه
 عليها يحتو  التي  الجميلة المعاني فتتالم  ،مصراعيها على كلها والسكينة والمشاعر الجما 
 علةةةى يحتةةةو  والحةةةب. لحظةةةات فةةةى وتخبةةةو تحيةةةا الرغبةةةة بينمةةةا ليعةةةيش خلةةةق فالحةةةب. الحبيبةةةان
 . عليه تحتو  ال الشهوة ولكن الشهوة

 الشةةةعور و التصةةةو  إال القلةةةب فةةةي يفجةةةره ال حةةةب كةةةل مةةةن أعمةةةق هةةةو الةةةذ  والحةةةب
 في الساقط باإلنسان ويأخذ ،منه صدر الذ  النبع إلى اإلنسان يعيد الذ  هو الدين ألن ،الديني
 منتهةةى الحةةب إال السةةماوات هةةذه إلةةى يرفعةةه وال ،األبديةةة سةةماوات إلةةى ليرفعةةه المكةةان و الزمةةان
 و للمةرأة اإلنسةان حةب مةا و .خالقةه إلى شوقا   الدنيا عن و نفسه عن العابد به يفنى الذ  الحب
 إلةى يقودنةا الةذ  الخفةي الةدليل خطةوات إال للجمةا  اإلنسةان حةب مةا و للفةن اإلنسةان حةب ما
 محطةةةة النهائيةةة المحطةةة إلةةى سةةفر محطةةات ،الحةةب يسةةتحق الةةذ  الوحيةةد المحبةةوب إلةةى ،اهلل

 تةذبل فةالوردة حقيقيا   وجودا   تمل  ال حبه موضوعات أن اإلنسان يكتش  مرة بعد مرة .الوصو 
 وحةب حبةه فةى المطلةق اهلل حةب ويبقى يبلى، الفن في الجديد و تشيخ والمرأة تغرب الشم  و

 يكةن لةم إنةه .بالشيخوخة يزايلها أنه و تملكه ال أنها يكتش  جماال   المرأة في رآه ما و. عبوديته
 .صاحبها استردها ثم عندها أودعت وديعة كان لقد جمالها

 فةى النظةرة أن بةل ينضةب، ال الةذى الحنةان ينبةوع بةل المستمر العطا ديناميكا الحب إن
 شةعورى لتطةر  والهةدوء باللسةالمة شةعور مةن األمةوا  متالطمةة بحةور فةى كةالخو  محةب عين

 بالغايةةةةات الحةةةب عةةةةن يعبةةةر فاإلنسةةةةان. مبةةةاالة وعةةةةدم لسةةةخط للمحبةةةةة واع هةةةدوء مةةةةن مجنةةةون،
 هذه عتبة على هو و. الحقيقة و العدالة و الخير و الجما  و الفن قيم إلى ويتجاوزها المحدودة

 القةةةيم هةةةذه كةةةل فيةةةه تتجسةةةد الةةةذ  الواحةةةد فهةةةو ،حبةةةه بكةةةل اهلل يريةةةد أنةةةه يكتشةةة  لمجةةةرداتا
 اللغةز السةاا  علةى الجةواب يجد أخيرا   هو هاو  .المحدود مقابل في الالمحدود وهو. الالنهائية
 ليصةل ،خلةق لمةاذا يعةر  ناآلو   الةدنيا هةذه فةي وجةدت لمةاذا خلقةت  لمةاذا حيةره طالمةا الذ 
 بنمكانياتةه فيهةا يلقةي التةي المزرعةة إال الواقةع أر  ومةا. لخالقةه عبوديته وليدر  نفسه حقيقة إلى
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 يةرى هةو و .القمة  بذرة في القم  جنين بطون فيه الباطنة اإلمكانيات تل  وتتحقق وتثمر لتورق
 البطةيء بالسةير إال لةه يسةم  ال اللحةم و الجلةد مةن ضةيق سةروا  فةي تتخةبط هائلة كندارة نفسه
 مةن لحظةة كةل فةي و خطواتةه مةن خطةوة كةل فةي و. لحظة لحظة بالقسط الحياة و خطوة خطوة
 .عليه يد  أثرا   بأعماله يتر  لحظاته

 المكةةان و والزمةةان .معبةةر نةةاطق سةةكوت محلهةةا ويحةةل الحةةب لحظةةة فةةي تتعطةةل اللغةةة
 عميةةق إحسةةا  فةةي تنصةةهر و التةةداعي عةةن اللحظةةات فيهةةا تكةة  صةةاحية غيبوبةةة فةةي يتالشةةيان
 تصةب  اللحظةة هةذه لكةن و .. واحةدة لحظةة النشةوة هةذه تكةون قةد ..الفرح و النصر و بالنشوة
 تالحق طويلة لسنوات المستقبل في تستمر .. الشعور أمام لةماث فتستمر يابدها الحب.. كاألبد
 .. هذيانةه و أحالمةه و نومةه و بصةحوه امتزجةت و .. حياتةه علةى طويال   ظال   ألقت قد و صاحبها

 مشةةاغله و يةةوم كةةل ثرثةةرة مةةع ينفضةةها أن عليةةه المسةةتحيل مةةن فأصةةب  داخلةةه مةةن بةةه التصةةقت و
 .بمماته تموت و .. بحياته تحيا .. نفسه بعض أصبحت.. وتفاهاته
 األبتسامة فلسفة

إن غضةةب شةةخص مةةا وابتسةةمت  ،لالبتسةةامه فلسةةفه خاصةةه جةةدا فةةي التعامةةل مةةع النةةا 
، وإن كةةان هنةةا  شةةخص خةةائ  قلةةق متةةوتر هةةدأ، إن جةةاء شةةخص غاضةةب إليةة  وابتسةةمت هةةدأ

وهةذا كلةه بصةورة نسةبية. فاإلبتسةامة هةى هةدوء وسةالم داخلةى للمبتسةم  هدأوابتسمت في وجهه 
والمبتسم إليه، بغض النظر عن ماهية العالقة.ولقد خلق اهلل فى الرأ  سبع عظام تعمل أثناء أداء 

تعمةةل فةةى صةةورة متكاملةةة لتةةأمين السةةالم النفسةةى علةةى  ،بتسةةامة مةةع مجموعةةة العضةةالت كلهةةااال
ا يظلم  من حول  .. ابتسم ألنة  لةم تظلةم أحةدا يومةا. عنةدما تعةر  المكان المحيط. و عندم

ن فالنا من النا  ال يحب  .. ابتسم فهنا  العديةد مةن األشةخاص الةذين يحبونة  ويتمنةون لة  أ
السعادة. ....أنت من تمل  حيات  وأنت من تعيشها فبنرادت  الواعية وضةمير  المنتبةه تجعلهةا 

مةةن  قابلةةتاء مليةةةة بةةاألحزان .. فلةة  الخيةةار لتختةةار مهمةةا جنةةة صةةغيرة سةةعيدة أو تجعهةةا سةةود
 ضغوط ومخاطر. 
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. اآلخريةةةن قلةةوب أقفةةا  لفةةت  اللطيةة  مفتةةةاح و  القلةةوب لكسةةب طريقةة  بتسةةامةاالف
. أمامة  مةن يةنفسة فةي ترميهةا. الصغيره كالبذرة فهي كثيرة اءأشي ّيرتغ أن بنمكانها بسيطة، ةحرك
 إلةى يتعةر  ،أفكةار  أمام  من قرأي ا،بفعله وسامة تزداد جماال، تزيد ِ  ل  االدني وتصفو لوفتح

 ،فلسةةةفة بتسةةامةلال أن ا يقةة. امنهةة والمزاجيةةة يةالنفسةة التةة ح علةةى التعةةر  يسةةتطيع شخصةةيت ،
 مةةاذاف قلبةة  مةةن نابعةةة نقيةةة فية،صةةا بابتسةةامة هقابلتة ا  فةةخائ ا  مرتبكةة ا  قلقةة ا  ر متةةوت ا  شخصةة معةةي تخيةل
 .لقالق زو وسي أيهدس له فع ردة ونستك

 الخير فسلفة

 مةن يُعتبةر مةا أو ممتعةة، مرغوبة، حالة هو أو السليمة بالفطرة األخالقي المبدأ هو الخير
 يُعةر . أيضةا الشةر نقةيض هةو والخير. أخرى حالة من أو آخر شيء من أفضل األخالقية الناحية
 دائمةةا هةةو وتعريفةةه أخةةرى، لحةةاالت أو ألشةةياء نسةةبي بشةةكل دائمةةا الخيةةر حالةةة أو الخيّةةر الشةةيء
 القةائم يجعةل الةذى األداء هو. البشر بين والعالقات والمكان الزمان بسياق متعلق ذاتي شخصي
 ويتجلةى. والمحبةة السةالم مةن الكةافى القةدر جتمةاعىاال الطةابع ويعطةى وبشاشةة سةعادة فةى عليه
 ال سةةلو  وهةةو. وغيرهةةا والسةةعادة والعدالةةة الفضةةيلة مثةةل تحديةةدا   أكثةةر مفةةاهيم فةةي الخيةةر مفهةةوم
. السةةةلو  هةةةذا أجلهةةةا مةةةن يعمةةةل التةةةي الغايةةةات أو حققهةةةا،ي التةةةي المقاصةةةد مةةةن نتائجةةةه تسةةةتمد
 تعةالى واهلل الةذم، مةن الةتخلص أو المةدح، مةن غةر  أو عةو ، من الوجود يفيد رالخين  فاإلنسان
 .الخير كما  هو الوجود وكما . ذاته مقتضى الخير ألن الخير يفعل

 القدر فلسفة

 إلةةةى تنتمةةةي مسةةةائل فةةةي جديةةةد مةةةن نخةةةو  أن جةةةدوى مةةةا مسةةةتنكرا   سةةةائل يسةةةا  قةةةد
!!! مخيّةرا   أو مسةّيرا   اإلنسةان كةان إن سةاا  عةن لإلجابةة العقيمة الكالمّية والجداالت المناظرات
 الخارقةةة اإلنسةان طاقةات تأثبتة الكبةرى، والتكنولوجيّةة المعرفيّةة ثوراتهةا بعةد البشةريّة، أنّ  والحةا 
 وتطويعهةا الطّبيعةة علةى والّسيطرة العالم وقيادة نفسه قيادة على والخالّقة المتمّيزة الّذاتّية وقدراته
 علةى األشةياء إيجةاد هةو القةدر وتعرية  األنانيةة  طموحاتةه يسةمى مةا أو اآلنيةة وحاجاتةه لمصةالحه
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 فةةي أّمةةا. المضةةبوطة المحةةددة الكميةةة وهةةو الةةدا  بسةةكون القةةْدر مةةن مشةةتق وهةةو مقصةةودة صةةفة
 ويطلقونةةه عليةةه هةةي مةةا علةةى باألشةةياء المتعلقةةة األزليةةة لةةإلرادة" اسةةم فالقةةدنر المتكّلمةةين اصةةطالح
 ".المقدور وهو القدر به تعلق الذ  الشيء على

 كيةة  اإلنسةةان، إنسةةانية موضةةوع إلةةى بجملتهةةا ترتةةد الحديثةةة الفلسةةفة فةةى القةةدر قضةةية
 بوسةطه وجةدانيا   رتباطةا  ا يةرتبط فاإلنسةان. فيةه نعةيش الةذى الوسط خال  من اإلنسانية هذه تتبلور
 فننسةانية. حولةه ممةا نةاتتواز  ويالة  ويةنظم كثيرة عالقات يعقد وتصرفاته سلوكه فى وهو ،وبيةته

 يبةةةرز هنةةةا ومةةةن المتلقةةى، موقةةة  ال الفاعةةةل موقةةة  كونةةه حيةةةا  وقةةة  إذا إال تكتمةةةل ال اإلنسةةان
 فالفلسةفة القةدر، وفلسةفة مفهةوم فى الحديثة والفلسفة الكالسيكية الفلسفة بين الموجود التمايز

 الفلسةةةفة بينمةةةا. لةةةه المعطةةةى بموضةةةوعه فهةةةم قةةةابال   عقةةةال   اإلنسةةةان عتبةةةارا تةةةتخط لةةةم الكالسةةةيكية
 تجاه فاعلة تلقائية يمار  الذى العقل إلى بالتأمل المدر  العقل حدود تتخطى نرى كما الحديثة
 الفعةةل يتقةةدم وبةةذل . العملةةى الفعةةل عنهةةا ينةةت  التةةى وهةةى األسةةا ، هةةى إذن فالقةةدرة. موضةةوعه
 . عنه الناجمة الحقيقة على

 األديان عبر القدر فلسفة

 األمةةةةور تحديةةةةد وهةةةةو بسةةةةكونها القةةةةْدر مةةةراد  الةةةةّدا  حيةةةة  القةةةةدر يعةةةةر  أن ويمكةةةن
 معنةى يقتضةيه وممةا. الحكمةة علةى جارية لقوانين مصاحب األشياء اهلل خلق أنّ  والمراد ،وضبطها
 خةةالق ألنةةه وإرادتةةه اهلل علةةم وفةةق علةةى جةةار هةةو مخلةةوق شةةيء كةةلّ  أنّ " الّتعريةة  هةةذا وفةةق القةةدر
. لوقوعه ومريد بذل  عالم فهو ،ومتولداتها آثارها عنها لتنبع  فيها القوى وجاعل األشياء أصو 
 يقع ما ذكر في الصحي  جبريل حدي  في جاء كما الشريعة اصطالح في بالقدر سمي قد وهذا
 لكانةت تعةالى اهلل إلرادة التةأثر فةي منسةوب القدر أن ولوال". وشره خيره بالقدر وتامن"اإليمان به

 إلهةا للخيةر بةأن المجةو  باعتقاد ملحقة اهلل إلى النسبة في الشر وأفعا  الخير أفعا  بين التفرقة
 وقولةةه" وشةةره خيةةره بالقةةدر وتامنةةوا" وسةةلم عليةةه اهلل صةةلى النبةةي لقةةو  باطةةل وذلةة  إلهةةا وللشةةر

 .األمة هذه مجو  القدرية"
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 المعّبرة الكون في اهلل قدرة آلثار استثمار من بمشيةته اإلنسان يحّصله ما هو إذا فالقدر
 األسةباب سةالمة إنهةا" واالسةتطاعة الكسةب معنةى فةي األشةعر  قةو  يفّسةر مةا وذل  مشيةته عن

 وجعلةةت للنةةا  مشةةيةة هنةةا  ألن الجبريةةة مةةذهب بطةةل" بةةه أنّ  الّتأويةةل هةةذا وحاصةةل ،"واآلالت
 مةةذهب وأمةةا .محالةةة ال مشةةيةته فلإلنسةةان الشةةرط قةةوة فةةي االسةةتثناء ألن فيهةةا شةةرطا اهلل مشةةيةة
 أرشةق األشةعر  وعبةارة بالكسةب أو بةالخلق العبةارة فةي إال األشةعر  قةو  مةن بعيةد فغير المعتزلة
 ."الخالق مع باألدب وأعلق
 الفراغ فلسفة

 غيةر حقيقتةه فةي الجمةاد إن. نةبض وفيهةا حركةة يهةافف ،تافهةا   شةيةا   ليست التراب ذرة إن
 و الةةةذرات مةةةن هائلةةةة منظومةةةات مةةةن مالةةة  و داخلةةةه مةةةن مخلخةةةل إنةةةه سةةةائل حتةةةى ال و جامةةةد

 جميةل معمار نفسها الذرات و الذرات من معمار هو الجز ء و. أثير  فرا  في تسب  الجزيةات
 والةةذرات. أفةةال  فةةي منتظمةةة الصةةغر فةةي غايةةة كهةةارب حولهةةا تةةدور نوويةةة صةةغيرة جسةةيمات مةةن

 لهةا تسةم  أن دون بعضةها إلى تشدها والتنافر الجذب من بقوانين بعضها مع مترابطة والجزيةات
 مةةن الكبةةرى ومنظومتهةةا كالشةةم  إنهةةا .وشخصةةيتها شةةكلها وتفقةةد وتةةذوب ببعضةةها تصةةطدم بةةأن

 تالحمهةا إلةى يةاد  الةذ  القةدر إلةى تزيةد ال جاذبية ولكنها بالجاذبية تترابط واألقمار والكواكب
 السةةماوية األجةةرام هةةذه احتفةةا  إلةةى يةةاد  تنةةافر يعادلهةةا جاذبيةةة هةةي وإنمةةا بعضةةها فةةي وفنائهةةا
 في شيء كل يدور وكما الذرات كهارب تدور اكم بعضها حو  تدور وهي وشخصياتها بأشكالها
 ،الةدوران سةرعة فةي إال وغةاز ، وسةائل جامةد بين فرق وال .وغازيا   وسائال   جامدا   وميتا   حيا   العالم
 بةالتعبير أو منثةورا هبةاء   وتصةب  جةدا   تتفكة  ولةذل  جةدا   أسةرع ذراتةه والغةاز أسرع ذراته السائل
 .هواء الساذ 

 الحةي بةين الفاصةل يبةدو وهنةا نةبض وفيةه وتفصةيل ونظةام صةورة لةه الكون في شيء وكل
 فةي ليسةت فالمةادة ،المةادة طبيعةة فةي بتعمةق نظرنةا كلمةا شةفافية يةزداد هةو رفيعةا فاصةال   والميت
 نظةةام فيةةه المةةادة تركيةةب أن هةةذا ومعنةةى. أيضةةا   هادفةةة حركةةة حالةةة فةةي هةةي وإنمةةا فقةةط حركةةة حالةةة
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 وهةي أحيانةا   والتفةرد الشخصةية طةابع فيها المادة تكوينات أن بل فقط هذا ولي  ،وهد  وحركة
 شةكل ذات محةددة بلةورات فةي نفسها تنظم النحا  كبريتات فمادة ،عليه وتحاف  طابعها تلتزم
 قطعةت وإذا المحاليةل فةي تنمةو وهي دائما   الشكل بنف  المحاليل في نفسها تجدد وهي محدد
 .بطابعه محتفظا   ينمو جزء كل فنن جزئين إلى منها بلورة

 وحدة في متدام  العالم أن يعني الميتة و الحية المادة بين مقطوعة غير الصلة أن عنيم
 كةةل فةةي بةةاطن والعقةةل كلةةه فيةةه مبثوثةةة الةةروح أن يعنةةي ،واحةةدة طبيعةةة و واحةةد أصةةل مةةن ومنبثةةق
 قةةانون و نظةةام فيهةةا طةةرز و قوالةةب و أنمةةاط و تراكيةةب فةةي مصةةورا   كلةةه جعلةةه بشةةكل تضةةاعيفه
 فةي التعمةق فةنن والميتةة الحيةة واألنمةاط والطةرز القوالةب هةذه بةين الفةروق بلغةت ومهمةا .وجما 
 عةةن يكشةة  إنةةه ،منةةه انبثقةةت الةةذ  المشةةتر  جةةذعها و الواحةةد أصةةلها إلةةى جميعةةا   يردهةةا فهمهةةا
 .الجوهرية وحدتها و جميعا   تشابها

 الميكةةروب و الثعبةةان و القمةةر و الشةةم  و نحةةن القرابةةة، بصةةلة لبعضةةه يمةةت الكةةون إن
 التطةةور عةةن نظريتةةه فةةي جميعهةةا األنةةواع تأصةةل عةةن دارويةةن شةة ك حينمةةا و واحةةدة، عمومةةة أوالد
 بةةرهن" دارويةةن" لكةةن و. واحةةدة عمومةةة أوالد اإلنسةةان و القةةرد يكةةون كيةة  النةةا  عليةةه ضةةح 
 الةةةةوظيفي السةةةةلو  و التشةةةةريحي التركيةةةةب أن و نكتةةةةة ليسةةةةت المسةةةةألة أن التشةةةةريحية بالدراسةةةةة
 يتربةةةع هةةةرم الكةةةون. واحةةةد عةةةائلي عقةةةد فةةةي يسةةةلكها جميعهةةةا األحيةةةاء و النباتةةةات و للحيوانةةةات
 كةان الةذ  البةديع النظةام هةذا مةن مرحلةة الهةرم حجةارة مةن حجةر كةل لكن و قمته على اإلنسان
 .اإلنسان النهائي تتويجه

 الداخلى والفراغ اإلنسان

 أو األذن تةرى وال نفسةها تةرى ال عينةه. يغطيةة الذ  الجلد إال منجسمه االنسان يرى ال
 غيةةر عضةةلة 639و عظمةةة، 206 علةةى يحتةةو  مةةرأ  غةةال  فهةةو الةةرأ  أمةةا. األنةة  أو الفةةم
 .مرئية

 ولةالمسةا  المراكةز ماليةين علةى يحتةوى يتجةدد ال ثابةت نسةي  مةن البشةرى العقةل تكون
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 مسةةاحات إلةةى  البشةةر  العقةةل ينقسةةم. المواهةةب كتسةةابوا  واإلدرا  والفهةةم والحةة  الحركةةة عةةن
 لنشةاط تبعةا   التنشةيط تنتظةر التةى المراكةز مةن األلةو  مةةات بهةا مساحة وكل باآلال  تعد صغيرة
 وهةةي شةةائعة، نفسةةية ظةةاهرة النسةةيان و. المعرفةةة فةةى الجامحةةة ورغبتةةه الفهةةم وراء وسةةعيه صةةاحبه
 التي والمعار  والمعلومات الخبرات استرجاع عن ماقت أو دائم عجز ألنها عقلية عملية ليست
 للفةرد، نعمةة الحةاالت مةن كثيةر فةي فهةو سةلبيا دائمةا يكةون ال النسةيان ولكن اكتسبناها، قد كنا
 فصةل داةأ نةهأ هو المخ فى والمهم .السعيدة والخبرات التعلم مجاالت في نقمة يكون قد ولكن
 بةةدخو  ينشةةط الةةذى المركةةز أنةةه ،حسةةا اإل وعةةدم حسةةا اإل مرئةةى والغيةةر المرئةةى المنطةةق ينبةة

 .النوم أثناء البشرى  نالج فى ويتحكم العمليات من العديد ويجرى للنوم اإلنسان
 والعلم التقنية فلسفة

 مختلفةةة وآالت أجهةةزة عةةدة بةةين التقنيةةة زخةةم وسةةط الحضةةارة المعاصةةر اإلنسةةان يعةةيش
 الحيةةةةاة ميةةةةادين كةةةةل بانتظةةةةام وجماعةةةةات أفةةةةرادا حياتةةةةه فانتظمةةةةت الحديثةةةةة التكنولوجيةةةةا أنتجتهةةةةا
 البشةرية الحيةاة تختةرق واآلليةة المعةدات نجةد االقتصةاد  إلةى السياسةي الميةدان فمةن بانتظامها،
 . بدونها العيش يستطيعون وال النا  لدى مألوفة أضحت حتى

 الممارسةة يقابل كما العلم، يقابل نجده العربي اللسان في التقنية لمفهوم الشائع المعنى
 إنمةا ذاتةه، فةي شةرا وال ذاتةه فةي خيةرا ليسةت وهةي محايةد، شيء أنها ثم المعرفة، وتطبيق النظرية
 بأنهةةةا التقنيةةةة الالنةةةد معجةةةم ويعةةةر  .فيةةةه توظةةة  التةةةي التوظيةةة  مةةةن معناهةةةا تتخةةةذ وسةةةيلة مجةةةرد
 والراميةةة والتحويةةل للنقةةل والقابلةةة دقيقةةا، تحديةةدا المحةةددة واإلجةةراءات العمليةةات مةةن مجموعةةة"
 . نافعة تعتبر التي النتائ  بعض تحقيق إلى

 ال( آالت أدوات،) مختلفةة ألشةياء إنتةا  كةل إلةى األولى دالالته في التعري  هذا يشير
 أوال كونةةه فةةي نجملهةةا أن يمكةةن ثانيةةة دالالت ويحمةل بةةذاتها، وإنتاجهةةا توفيرهةةا الطبيعةةة تسةتطيع
 مةع بصةفة تتالءم ال التي الوسائل كل التقنية دائرة من يقصي الدقيق التحديد خاصية على بتركيزه
 مةا وهةو والتحويةل النقةل بخاصةية التقنيةة يةربط ثانيةة كونةه وفةي أجلهةا، مةن صنعت التي األغرا 
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 واالنتشةار والتطةوير واالكتسةاب للةتعلم قابلةة بمقتضةاه التقنيةة تصةب  اجتماعيا طابعا عليها يضفي
 أن يمكةن و .ونفعيةة عمليةة بأهةدا  التقنيةة التعري  ذل  يربط وأخيرا ،االجتماعي الوسط داخل

 األنشةةةطة بةةةاقي عليةةةه تقةةةوم أساسةةةي إنسةةةاني نشةةةاط التقنيةةةة أن إذن التعريةةة  هةةةذا مةةةن نسةةةتخلص
 الطبيعةة يحةو  لةم فاإلنسان وبذل  االجتماعية، العالقات نسي  من جزء وأنه األخرى، اإلنسانية
 . واعية اجتماعية حياة يعيش ثقافي كائن إلى نفسه هو تحو  بل التقنية على باعتماده

 اإلنسان؟ وجود على مسيطرة قوة إلى التقنية تحولت لماذا

 كوسةيلة التقنيةة باتخةاذه وذلة  الغربي العقل عليه سار الذ  المسل  سير ميشيل انتقد
 والطبيعةة اإلنسةان علةى نفسةها التقنيةة تحكم إلى بدوره أدى األسلوب وهذا الطبيعة، في للتحكم
 ووجودهمةا كيانهمةا يهةدد عنصةر إلةى الطبيعيةة علةى اإلنسةان لةتحكم أداة مجةرد من فتحولت معا
 أنةه أو أخةرى دون منطقةة أو فةةة علةى مقتصةر أنةه سةير ميشةيل حسةب الةتحكم هذا وخطورة .معا

 عالقتنةةا فةةي النظةةر إعةةادة إال أمامنةةا خيةةار فةةال .وشةةامل وعةةالمي كةةوني بعةةد ذا سةةيكون بةةل محلةةى،
 للخةرو  الكفيلةة السةبل إيجةاد طريةق عةن والتحكم التمل  عالقة تسودها أصبحت التي باألشياء
 أصةوله المسةتمد الحةالي الةتحكم فةي جديةد تحكةم هةو السةبيل وهةذا العويص، اإلشكا  هذا من
 .الحدي  الغربي العقل من

 فةنذا وهكةذا نقيضةها، خةال  مةن وواضةحة جليةة تبةدو األشياء كل أن مارك  كار  يرى
 الوقةت اختصةار فةي إيجابيةة قةدرة وتملة  اإلنسةان وتبهر إيجابيات ذاتها في تحمل التقنية كانت
 واإلنهةةا  الجةةوع تسةةبب نفسةةه الوقةةت فةةي فننهةةا المختلفةةة اآلالت عبةةر العمةةل سةةاعات مةةن وتحةةد
 .معنو  انحطاط ثمنه تقني انتظار كل فأصب  البا ، مصدر إلى التقنية الثورة لتتحو  المفرط،

 سةةيدا يصةةب  اإلنسةةان فتةة  مةةا بقةةدر أنةةه ياكةةد مةةارك  فةةنن االسةةتالب مفهةةوم خةةال  ومةةن
 عبةد إلةى ويتحةو  اسةتالبا يمتلكهةا التةي والقةدرات اآلالت عليةه تمةار  ما بقدر للطبيعة وممتلكا
 مةةن فيهةةا والةةتحكم اسةةتغاللها تسةةتدعي مةةارك  حسةةب التقنيةةة وإن .يمتلكهةةا التةةي اآلالت لهاتةةه
 .واالضطهاد االستالب لممارسة ال المجتمع لنفع وسيلة إلى تحويلها غايتهم جدد أنا  طر 
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 يحةةدث أن الغريةةب مةةن الةةروح، و الةةنف  بةةين دائمةةا نخلةةط الدارجةةة اللغةةة فةةي
 فكمةا . السةماوية األديةان كةل فةى األيضةاح كةل مةع والنف ، الروح بين خلط

 أسةةةمى هةةةى وإنمةةةا تطةةةور أو سةةةمو ىأ لهةةةا يحةةةدث فةةةال اهلل عنةةةد مةةةن اللطةةةائ 
 الةةنف  إال تةةذكر لةةم السةةماوية األديةةان أن كمةةا .الخةةالق عنةةد مةةن فهةةى الكمةةا 
 درجةةات إلعلةةى وترتقةةى اهلل فةةى لتكتسةةب الفانيةةة اإلنسةةان حلةةة فةةى تحيةةا التةةى
 مرضةةةية راضةةةية أو مطمةنةةةة أو اللوامةةةة أو بالسةةةوء مةةةارةأ تكةةةون مةةةاإ فهةةةى السةةةمو
 وإلةةةى مةةةن فالجسةةةد الفانيةةةة الحلةةةة فهةةةو الجسةةةد أمةةةا. اهلل عبةةةاد ضةةةمن لتكةةةون
 و نفسةةه هةةي المةةوت و الحشةةرجة عنةةد الميةةت بةةدن مةةن تخةةر  التيفةة. التةةراب
 .الروح لي  و النف  هي الموت تذوق التي و روحه، ليست

 فةةي ماهيتةةه وتحديةةد تعريفةةه يختلةة  وفلسةةفي دينةةي طةةابع ذو مصةةطل  عةةن عبةةارة الةةروح
 بنفسةها، قائمةة ذات عةن عبةارة الةروح أن علةى إجمةاع هنةا  ولكن المختلفة، والفلسفات األديان
 الفريةةةدة الخصةةةائص مةةةن أصةةةلية أثيريةةةة مةةةادة الةةةبعض ويعتبرهةةةا. ملموسةةةة غيةةةر معنويةةةة طبيعةةةة ذات

 مصةدر أن يعتقةد الةبعض جعةل ممةا رية  كلمةة من جدا قريبة العربية الروح كلمة .الحية للكائنات
 . "الشَّجنر ُعُروق ِفي اْلمناء كنسنرنينانِ  اْلجنسند ِفي سنارِينة كناْلهنوناءِ  لنِطيفنة ذنات" هي الروح كلمة ومعنى

 الحصةر أو الةوزن أو للتقدير قابل غير نوراني جوهر أنها وماهيتها الروح حقيقة نإ ويقا 
 ذاتيةا   علمةا   وبربها بذاتها عالمة عاقلة معلوم، هو ما لجميع منافية وكثيفها، لطيفها بالمادة الخاص
 تتجةزأ ال وحةدة هةي إذ بالةذات؛ تقابليةا   انطباعةا   فيهةا عالمهةا مةن محيطاتهةا جميع النطباع بكليتها
 وتلمة  وتةذوق وتسةمع تةرى. تشبيه أقرب على بالمرآة الصور انطواء حولها ما كل فيها فينطو 
 النةةور مةةن منزعهةةا أصةةل مةةن إمةةدادها قةةوة بمقةةدار فةةتعلم للجسةةم، كمةةا متفرعةةة بحةةوا  ال بةةذاتها
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 ونوريةةة علميةةة قةةوة روح لكةةل إذ والصةةفاء؛ الرتبةةة فةةي وأسةةبقيتها اإللهةةي، األمةةر مةةن الصةةادر األو 
ةةن  النةوراني الشةكل في وتتميز األخرى عن تختل   حةدي  فةي جةاء كمةا والتعةار  للتبةاين واللنْمحن
 اللمحةة وهةذه ،"اختلة  منهةا تنةاكر ومةا ئتلة ،ا منهةا تعةار  مةا مجندة جنود األرواح" الذر عالم
 الةةذ  هةةو: )تعةةالى قةةا  الةةرحم فةةي التخليةةق عنةةد البشةةر  الوجةةه مالمةة  فةةي تظهةةر التةةي والشةةبه
 وأن ذرة، ذرة الةةةروح تشةةةجع منةةةوا  علةةةى ينشةةةأ الجسةةةم وأن ،(يشةةةاء كيةةة  األرحةةةام فةةةي يصةةةوركم
 فةةي وضةةع  قةةوة مةةن الةةدنيا هةةذه فةةي الشةةخص لمواهةةب العامةةل هةةو ومقةةداره النةةور قةةوة اخةةتال 

 المعلومةةات تسةةاوت وإال بماهيتةةه كةةل   للجسةةم كمةةا طاقةةة، روح لكةةل إذ والمعةةار ، المعلومةةات
 :وهى بلسيطة معادلة وضع ويمكن ."اإللهي اإلبداع في محا  وهذا

 نف =  جسد+  روح

 و البةدن، من خروجها رحلة هو الموت فتذوقها.. تموت ال لكن و الموت تذوق النف 
 مةةن الذريةةة أخةةذ إنةةه: اهلل يقةةو  أصةةحابها مةةيالد قبةةل األنفةة  وجةةود عةةن و المةةوت، بعةةد باقيةةة هةةي
 علةى أبةاه وجةد ألنةه كفةر بأنه أحد يتعلل ال حتى ربوبيته على أشهدها و تولد أن قبل اآلباء ظهور
 و تتعةذب، ال و تمةل ال و تضجر ال و تهوى ال و تشتهي ال و توسو ، ال الروح أن كما .الكفر
 كمةةا  قمةةة فهةةى الةةروح لةةي  و الةةنف  أحةةوا  مةةن كلهةةا تلةة  إنمةةا. انتكاسةةا ال و هبوطةةا تعةاني ال

 :القرآن من القارئ عزيزى ل  نأتيه ذل  على والدليل. اهلل روح من فهى اللطائ ،
 :الموت ساعة للمجرمين القرآن في المالئكة قول

 (.األنعام – 93" )الهون عذاب تجزون اليوم أنفسكم أخرجوا"

 (.عمران آ  – 185" )الموت ذائقة نف  كل" 

 (المائدة – 30" )أخيه قتل نفسه له فطوعت"

 (ق – 16" )نفسه به توسو  ما نعلم و اإلنسان خلقنا لقد و"
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 (الشم  – 8 ،7" )تقواها و فجورها فألهمها سواها، ما و نف  و"

 (يوس  – 18" )جميل فصبر أمرا   أنفسكم لكم سولت بل"

 (التوبة – 118" )إليه إال اهلل من ملجأ أال ظنوا و أنفسهم عليهم ضاقت و"

 (التوبة – 55" )أنفسهم تزهق و الدنيا الحياة في بها ليعذبهم اهلل يريد إنما"

 (البقرة – 130" )نفسه سفه من إال إبراهيم ملة عن يرغب من و"

 (الحشر – 9" )المفلحون هم فأولة  نفسه ش  يوق من و"

 (النساء – 128" )الش  األنف  أحضرت و

 (يوس  – 53" )بالسوء ألمارة النف  إن نفسي أبرئ ما و

 ادخلةي و عبةاد ، فةي فةادخلي مرضةية، راضية رب  إلى ارجعي المطمةنة، النف  يأيتها"
 (الفجر 30 – 27" )جنتي

 (اإلسراء – 15" )لنفسه يهتد  فننما اهتدى من و"

 (التوبة – 118" )أنفسهم عليهم ضاقت و"

 (يوس  – 54" )نفسي أبرئ ما و"

 (طه – 96" )نفسي لي سولت كذل  و

 

 جوانبهةةا فةةى والتعقيةةد الخفةةاء مةةواطن أسةةتجالء السةةهل مةةن لةةي  مكنةةون البشةةرية الةةنف 
. السةابقة اإلنسةانية التراكميةة المعلومةات من النف  هذه تراكيب يدر  اإلنسان ومازا  المحيرة،
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 الُمخاطبةةة هةةي الةةنف  و. الربانيةةة الةةروح مةةع وتفاعلةةه اإلنسةةان لوجةةود مةةردود هةةى البشةةرية والةةنف 
 الجسةةد أن أفترضةةنا فلةةو. والعقةةاب الثةةواب عليهةةا سةةيقع التةةى وهةةى الخةةالق، مةةن دومةةا   والُمكلفةةة
 العجةةل يكةةون أن فالبةةد العقةةل، فهةةو السةةائق أمةةا الةةنف  اهةةتملا  فاألطةةارات السةةيارة، هةةو المةةادى
 تةوازن مةن فالبةد السةائق مهةارة كانةت ومهما السيارة، ستنقلب وإال الهواء من معين بحجم ا  مملا 
 .السيارة يحر  الذى الوقود فهى الروح اأم(. العجلة وتوازن الهواء حجم) السيارة

 ومغةةرورة متعاليةةة فهةةى للةةروح اإلنسةةانى الكيةةان فةةى السةةالبة الصةةورة هةةى الةةنف  هةةذه إن
 الشةةهوةف. سةةلطانها والشةةهوة حالهةةا والغضةةب والحقةةد ،والةةبطش السةةيطرة وحةةب التعةةالى يحركهةةا
 بةين عالقة هاإن .. الفرد رغبة ولي  النوع رغبة فهي .. بكثير الحب من أقل بل بالح غير شيء

 فيهةةا يكتشة  ال والفةرد .. واألنوثةة الةةذكورة بةين عالقةة.. شخصةين بةةين عالقةة ليسةت و طبيعتةين
 تحتةةو  ال الشةةهوة ولكةةن الشةةهوة علةةى يحتةةو  والحةةب .. ذكورتةةه و نوعةةه يكتشةة  ولكنةةه نفسةةه
 اختةةرت وأنةة  فةةالن أنةة  أيضةةا   تكتشةة  ولكنةة  .. ذكةةر أنةة  فقةةط تكتشةة  ال بالحةةب .. عليةةه
 .بأخرى تستبدلها أن اليمكن و بالذات فالنة

 بقتطةةا يحةةدث اهلل مةةن بةةأذن ولكةةن. الهةةوى وضةةالة وشةةاردة مسةةتقرة غيةةر الةةنف  وأحةةوا 
 اإلنسةةانى الكيةةان فةةى الحقةةة التقةةوى فينةةت  الةةنف  وهةةى السةةالبة والصةةورة الموجبةةة الصةةورة بةةين

 مةع متعاونةة الغيةر أو راقيةة الغيةر البشةرية بالمةادة أرتباطةا   أكثةر والةنف . الخةالق محبة فى والتوحد
 ويحةب بةل ،خيةر غيةر حقةود إنسةان فيكةون بةه للةتحكم وتصةل عليه تتسلط قد بل البشرى العقل
 الةةةنف  هةةةى) اللوامةةةة الةةةنف  ناحيةةةة الجاذبةةةة القةةةوة هةةةى الضةةةمير وقةةةوة. الفطةةةرة يخةةةال  مةةةا كةةةل

 عليهةا، اآلخةر الجانب يتغلب وتارة سلوكها على الطاعة تتلغب فتارة والشر الخير بين المتصارعة
 قةوة ومةع(. اهلل أمةر و لطاعةة أمتثلةت التةى الةنف  هى) البصيرة النف  أو( مستمر صراع فى فهى
 الفضةيلة التةى الةنف  وهةى) المطمةنةة للنف  لتصل اهلل فى والمحبة اإليمان ساللم ترتقى يماناإل

 المطمةنةة والنف (. فيها اهلل أمر من أستوثقت التى وهى وتتسامى فترقى الدائم مسلكها والمحبة
 مةةع وتوحةده اهلل ةوطاعةة اهلل خلةق لمحبةةة ليصةل اإلنسةةان إلرتقةاء دالةةة هةى اإلنسةةانية الةذات داخةل
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 بةل للةروح مطيعة تابعة المادة وتكون الفانية المادة مسل  الروح لتسود اإلنسانية المطلقة المحبة
 .الروح فى المادة وتذوب

 وللنف  األمارة، الطبيعة و الفجور و الوسوا  و بالش  القرآن في المتهمة هي والنف 
 مطمةنةة و ملهمةة و لوامةة بأنهةا فتوصة  تتطهةر، و تتزكى أن يمكن فهي وعرو ، رقط القرآن في
 ولةةي  بةةالكفر شةرح أو لإليمةةان الصةةدر يشةرح فةةاهلل الصةةدر محلهةا الةةنف  و .مرضةةية و راضةية و

 أن حيةة . اهلل بغضةةب أو والسةةمو رتقةةاءواال واإليمةةان بةةالنف  الصةةدر شةةرح أقتةةرن ولكةةن العقةةل
 مرتبطةة القاسةية القلةوب. بةالعك  والعكة  وانفسة  الصةدر له انشرح القلب في قذ  إذا النور
  :هى السبعة النف  وأبواب المامنة،  بالنفو  مرتبطة الرقيقة القلوب و مامنة الغير بالنف 

. الحقةةد -7. البخةةل -6. الحسةةد -5. الحةةرص -4. الكبةةر -3. الغضةةب -2. الشةةهوة -1 
 ومراتةةب . البةةاقي منهةةا يتفةةرع و الغضةةب و الشةةهوة لبهةةا و أخطرهةةا و كلهةةا األبةةواب هةةذه أصةةل و

 :هى النف 
 .  بالسوء األمارة النفس -1 

 اللوامة النفس -2 

 .املطمئنة النفس -3

 الراضية النفس -4 

 املرضية النفس -5 
 

 ال و التشةري ، و التنزيةه و التقةدي  مةن عاليةة بدرجةة دائمةا فتذكر القرآن في الروح أما
 أو هبةةوط أو رفعةة أو تةةدن  أو تطهةر أو شةةوق أو شةهوة أو هةةوى أو عةذاب مةةن أحةوا  لهةةا يةذكر
 إلةةةى تنسةةةب ال و.. المةةةوت تةةةذوق أنهةةةا أو الجسةةةد مةةةن تخةةةر  أنهةةةا يةةةذكر ال و ملةةةل، أو ضةةةجر
 . اهلل إلى منسوبة دائما تأتي إنما و اإلنسان
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 (مريم – 17" )سويا بشرا لها فتمثل روحنا إليها فأرسلنا"

 (.الحجر – 29" )ساجدين له فقعوا روحي من فيه نفخت و سويته فنذا"

 (المجادلة – 22) اهلل من أ " منه بروح أيدهم و"

 . (الشورى – 52" )أمرنا من روحا إلي  أوحينا كذل  و"

 اإلنسةان يسةتطيع ال ممةا هةو و شةي  كمثلةه لةي  فاهلل الغيب، غيب هي اإللهية فالنف 
 تتشةابه ال اإللهيةة فةالنف  ...نفوسةنا علةى اإللهيةة الةنف  نقي  أن يص  ال و شبيها له يتخيل أن
 ..البتة آخر شيء لكنها و اللف  في إال اإلنسانية النف  مع

 (عمران آ  – 28" )نفسه اهلل يحذركم و"

 (المائدة – 116" )نفس  في ما أعلم ال و نفسي في ما تعلم"

 فةةي الةةنفخ و التصةةوير و التسةةوية أمةةر مةةن حةةدث مةةا النفخةةة، فهةةو الةةروح مةةن نصةةيبنا أمةةا
 و تسةوية منةا لكةل فيكةون.. منا لكل الجنينية الحياة في الرحم داخل في فيتكرر يعود آدم صورة
 يكةون ذلة  و النفخةة، هةذه لتلقةي المحةل يسةتعد و األنسةجة تتهيةأ حتةى ربانيةة نفخةة ثم تصوير،
 .. حا  إلى حا  من النفخة بهذه الخلق ينتقل و الجنينية، الحياة من الثال  الشهر في

 لحمةا العظام فكسونا عظاما المضغة فخلقنا مضغة العلقة فخلقنا علقة النطفة خلقنا ثم"
 (.المامنون– 14" )الخالقين أحسن اهلل فتبار  آخر خلقا أنشأناه ثم

 لكةةم جعةةل و روحةةه مةةن فيةةه نفةةخ و سةةواه ثةةم مهةةين، مةةاء مةةن سةةاللة مةةن نسةةله جعةةل ثةةم"
 (.السجدة – 9 ،8" )األفةدة و واألبصار السمع

 بهةذه وإنةه.. الروحيةة النفخةة هةذه ثمةار مةن هةي والفااد والبصر السمع أن هذا من نفهم
 إن..  معنةةى هةةو وهةةذا مسةةتوى، إلةةى مسةةتوى ومةةن نشةةأة إلةةى نشةةأة مةةن اإلنسةةان ينقةةل المواهةةب
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 قةدر علةى النفخةة هةذه مةن يأخةذ منا وكل.. النفخة هذه من نصيبنا هو إذن الروح هذه من نصيبنا
.. المثةةةل مةةةن وعةةةالم وقةةةيم وضةةةمير خيةةةا  منةةةا للواحةةةد يصةةةب  النفخةةةة هةةةذه بفضةةةل و .اسةةةتعداده
 . المثا  سماء و الواقع بأر  أشبه فينا الروح و والجسد

 المغناطيسةي بالمجةا  الحديةد ذرة بعالقةة أشبه هي جسده و بروحه منا كل نف  عالقة
 الجسد، إلى هبوط و انجذاب إما استقطاب، حالة هو دائما للنف  يحدث والذ  .القطبين ذ 
 حينما الحيوانية الجسدانية للنف  يحدث ما هو وهذا والشهوات، الغرائز وطين الواقع حمأة إلى

 سةةماوات إلةةى الةةروح، إلةةى وصةةعود انجةةذاب وإمةةا كثافتهةةا، فةةي التةةراب وتجةةان  الطةةين تشةةاكل
 فةةي تجانسةةها و الةةروح تشةةاكل حينمةةا للةةنف  يحةةدث مةةا وهةةو الربانيةةة، واألخةةالق والقةةيم المثةةا 
 الروحةةةي القطةةب بةةةين واسةةتقطاب وتذبةةةذب حركةةة فةةي الحيةةةاة طةةوا  والةةةنف .. وشةةفافيتها لطفهةةا
 . طهارتها و شفافيتها تغلبها ومرة طينتها، و ناريتها عليها تطغى مرة.. الجسد  والقطب

 القةوتين بهةاتين تمتحن و النف  فتبتلى واالبتالء، االمتحان مجا  هما الروح و والجسد
 خيرهةةا ليظهةةر و رتبتهةةا و حقيقتهةةا عةةن وتفصةة  سةةرها، لتخةةر  أعلةةى إلةةى و أسةةفل إلةةى الجةةاذبتين
 هةةو يحاسةةب و يبعةة  و يولةةد والةةذ  ،(نفسةةه) هةةي اإلنسةةان حقيقةةة أن نفهةةم هنةةا ومةةن . وشةةرها
 األشةواق و األحةزان و األحةوا  مةن عليةه يجةر  مةا و نفسةه، هةو يبتلةى و يمةتحن الذ  و نفسه،
 مجا  كونهما في والسماوات األر  مثل تماما مجا  مجرد فهما وروحه جسده أما.. نفسه هي
 عضةةةالت الةةةنف  لهةةةذه اهلل أعطةةةى مةةةافك .. ملكاتةةةه و مواهبةةةه إلظهةةةار لإلنسةةةان بالنسةةةبة حركةةةة
 و خيرهةةةا تباشةةر و ومكنونهةةا سةةرها عةةن وتكشةة  وتعمةةل لتحيةةا، روحةةا أعطاهةةا كةةذل ( جسةةدا)

 .شرها

 وال تستحضةةر، ال فةةاألرواح خاطةةةة، كلمةةة( األرواح تحضةةير) كلمةةة تكةةون المعنةةى وبهةةذا
 النةور هةذا فينةا يةنفخ وهةو وحةده، اهلل إلةى منسةوب نةور الةروح ألن تستحضةر، أن روح أل  يمكن
 يحشةةر مةةا أمةةا.. استحضةةاره أو حشةةره يمكةةن وال يعةةود اهلل وإلةةى اهلل مةةن النةةور وهةةذا.. بةةه لنسةةتنير

 فةي أنفسةا يستحضةرون النةا  هةاالء أن صة  إذا هةذا.. األرواح لةي  و األنفة  فهةي ويستحضر
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 حياتهةةا فةةي األنفةة  لهةةذه المصةةاحب الجةةن مةةن يكةةون يحضةةر مةةا أن الظةةن أغلةةب و جلسةةاتهم
 الطويلةةة الصةةحبة هةةذه بحكةةم هةةو و يصةةاحبه، الجةةن مةةن قةةرين حياتةةه فةةي لةةه منةةا كةةل و ،(القرنةةاء)

 فةةي الوسةةيط يالبةة  الةةذ  هةةو الجةةن هةةذا و إمضةةاءه، و صةةوته يقلةةد أن يسةةتطيع و أسةةراره يعةةر 
 . خوارق يحسبونه بما الموجودين يدهش و المظلمة، التحضير غرفة

 و .ربهةا إال يحضةرها ال و يحشةرها فةال األنفة  أمةا .استحضةارها يمكةن فةال األرواح أمةا
 و الةروح تشةاكل حتةى ترتقةي أحوالهةا أحسةن فةي هةي إنمةا و روح، إلى تتحو  أن يمكن ال النف 
 التةةي الةةروح) النةةوراني المثةةا  مةةن تقتةةرب مةةا بقةةدر و الربانيةةة، بةةاألخالق تتخلةةق مةةا بقةةدر تجانسةةها
 و الشةياطين، تشةاكل حتةى تهبط و تتدنى أن النف  لهذه يمكن كذل (. اإلنسان في اهلل نفخها
 . ناريته في إبلي  تجان 

 اهلل يقربهةا التةي هةي لطفها في الروح تجان  و تشاكل حتى تتزكى و تتطهر التي والنف 
 مةا و .اهلل جةوار إلةى مكانهةا ربانيةة نفسةا تصةب  الترقي و التطهر بهذا ألنها ،القيامة يوم عرشه من

 النفةو  مةع مكانهةا أمةا سةيكون الشةيطاني، الةدر  وغلظةة فجةور إلةى تهةبط التي المظلمة النفو 
 هةي إنمةا و جحةيم، أو جنةة فةي لهةا مكان فال الروح أما. والجحيم الظلمة قاع في السفلية النارية
 ال و معاقبةةة ال و محاسةةبة وال ابةةتالء عليهةةا اليجةةر  و منةةه هةةي و إليةةه، تنسةةب اهلل نةةور مةةن نةةور

 .األعلى المثل هي وإنما.. مكافأة
   والطاقة النفس

 .. وحةده اإلنسةان و الةري  تحركه الشجرة على الغصن و التيار يحركها البحر في القشة
 يمتطةي مواجهتةه فةي شةراعه ويضةع.. الةري  اتجةاه إلةى يفطةن حينمةا فهةو..إرادتةه تحركةه الذ  هو

 مةةةن مركبةةا   يصةةنع و .. المةةاء مةةن أخةة  الخشةةب أن إلةةى يفطةةن وحينمةةا لخدمتةةه ويسةةخره الةةري 
 يكسةب .. اتجةاههم في يسير و النا  نفع إلى يفطن حينما وبالمثل .. الماء يمتطي .. الخشب
 العقةةةل لكةةةن و .. حريتةةةه علةةةى و الفةةةرد علةةةى يضةةةغط المجتمةةةع إن .. معةةةونتهم ويكسةةةب النةةةا 
 ببصةةةيرته يكتشةةة  بةةةأن .. حريةةةة و منفعةةةة و مصةةةلحة إلةةةى الضةةةغط هةةةذا يقلةةةب أن دائمةةةا   يسةةةتطيع
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 .ببعض بعضها األشياء تربط التي القوانين

 ماهيةةةة يعةةّر  ال أيضةةا التعريةة  هةةذا و" تةةأثير أو فعةةةل احةةداث علةةى  القةةدرة هةةي الطاقةةة
 بجانةةب و .التةةأثير علةةى القةةدرة هةةو و مظاهرهةةا مةةن ا  مظهةةر  أو صةةفة يقةةر بةةل طةةالقاإل  علةةى الطاقةةة

 مختلفةةة "تةةأثيرات "  هنةةا  الةةخ،… الحركةةة و كةةالحرارة المختلفةةة المعروفةةة الطاقةةة ظهةةور أشةةكا  
 تةةأثير حةةداثإ علةةى قةةادرة  حساسةةاتاإل أليسةةت .للطاقةةة أشةةكا  كمظةةاهر تعةةر  أن أيضةةا يمكةةن
 ارتفةاع الغضةب هذا عن يتولد و كله   جسد  في حرارية طاقة تتولد أال أغضب حينما فأنا مثال 
 بعد نفسه التقليد  الطب يقر ألم أحبه، نسانإ بر ية  فرحت ذاإو  السكر  نسبة و الدم ضغط في
 جسةةد  أعضةةاء وظةةائ  علةةى تطةةرأ تغيةةرات فةةي يتسةةبب هةةذا بةةأن  القياسةةات و التجةةارب جةةراءإ

 حةةةداثإ علةةةى القةةةدرة لهةةةا أليسةةةت ايجابيةةةة، أم كانةةةت سةةةلبية سةةةواء األفكةةةار  وكةةةذل    المختلفةةةة
 الطاقةةات تحويةةل علةةى قةةادرة أليسةةت الدينيةةة، الطقةةو  مختلةة  و الصةةالة فسةةيولوجية   تغيةةرات

 عةةن المتولةةدة  الحةرارة تبةةد  أال الشةفاء  علةةى قةادرة أليسةةت ايجابيةة  أخةةرى لةىإ لسةةلبيةا الفكريةة 
 تتسةةع أن يجةةب العصةةبي   للجهةةاز مهةةدئ تةةأثير لهةةا بةةاردة بطاقةةة السةةلبية حساسةةاتواإل األفكةةار
 .  والروحية  الفكرية، الحسية، الحيوية، الطاقة لتشمل طاقة كلمة

 لنةةا يقةةو  .معهةةا للتعامةةل أيضةةا جديةةدة فيزيةةاء الةةى بحاجةةة جديةةدة صةةورة لنةةا تظهةةر هكةةذا
 مةةن نةوع ،"بةةان  البةي  " أسةموه كبيةةر أولةي بانفجةةار بةدأ الكةون هةةذا خلةق أن الفيزيةةاء علمةاء بعةض

 نعلةم ألننةا هةو يخلقهةا لةم طاقةة، عنةه تولةدت و االنفجةار سبقت هاوء عدم حالة من نت  االنفجار
 أنهةا البةد فالطاقةة ذنإ عةدم حالةة لىإ عادتهاإ يمكن ال و  عدم من تخلق ال الطاقة أن الفيزياء في

 كامنةة موجةودة قةدرة أو صةفة كانةت ،الكةون بةدء قبةل هةذه العةدم حالةة  فةي أصةال موجودة كانت
 ال"  بأنةةه نعرفةةه ا  كامنةة يكةةون عنةةدما"  شةة "  هةةي اذن فالطاقةةة ،العةةدم كلمةةة اآلن  عليةةه نطلةةق فيمةةا
"  فةةي تتسةةبب الطاقةةة ،األوليةةة  الحركةةة عنهةةا تنةةت  الطاقةةة  تتحةةر  حينمةةا فقةةط ا  ةيشةة صةةب يو "    شةة 

 الشةة  هةةذا هةةو مةةا ولكةةن الحركةةة  هةةو شةة  وكةةل شةة  ال بةةين الوحيةةد االخةةتال  ." األوليةةة الحركةةة
 ثنائيةةة خلةةق فةي تتسةةبب الحركةة هةةذه أن هةو  معرفتةةه يمكةن مةةا كةل .نعلةةم ال نحةن   يتحةةر  الةذ 
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 تةوازن ." هندسةية"  عليهةا نطلةق أن يمكةن بطريقةة منتظمةة  و متوازنةة الحركةة هةذه أن و األضداد،
 المسةتوى فيهةا بمةا المسةتويات جميع على الخلق فرصة يعطي مما مكمالت  لىإ األضداد يحو 
 مختلفةة  مستويات في يظهران اللذان المكان و الزمان تخلق المنتظمة الحركة هذه أيضا،  الماد 
 المكةان و الزمةان فةي  اال تتواجةد أن لهةا يمكةن ال الصفات جميع و درا اإل ومستوى لقانون تبعا
 لةةىإ بتنسةةيبه ندركةةه فةةوق و بةةالظالم  فقةةط ندركةةه كةةالنور بهةةا، لنةةدركها مضةةاداتها لةةىإ بحاجةةة ألننةةا
 مةةن .والمكةةان الزمةةان وراء هةةو الةةذ  الطاقةةة  جةةوهر معرفةةة أبةةدا لنةةا يمكةةن ال ذنإ وهكةةذا ،تحةةت
 السةاا  هةذا مةع دائمةا سةنظل النهاية في لكننا و شةنا  كيفما نحاو  أن لنا يمكن الصفات خال 
   الطاقة  جوهر  هو ما: له جواب ال الذ 

 شةةةيء ال..  الشةةةيء يصةةةب  أن.. غريةةةب حةةةادث إنةةةه.. المةةةوت مةةةن أغةةةرب هنةةةا  لةةةي 
  المسرحية بمالبسهم الفراشون و..  المباخر و..  الموسيقى و..  السرادق و..  الِحداد ثياب...
 أنه يبدو أحد ال..  يصدق هأن عليه يبدو أحد ال و .. نصدق ال و رواية على نتفر  كأننا نحن و

 لحةةم فةةي تغةةوص الخشةةبة .. أكتافةةه علةةى الةةنعش يحمةةل الةةذ  حتةةى..  بةةالموت يعبةةأ أو يصةةدق
 إنمةةا و..  أحةدا   يعنةي ال المةوت .. يعيشةها كية  و المقبلةة اللحظةة فةي سةارح عقلةه و..  أكتافةه
 يةدر  أحةد ال هةذا حتةى و الميةت  إذن  يموت الذ  من !! نكتة .. الكل تعني التي هي الحياة
 تعبةةر هةةي و المةةرور فيهةةا تعطةةل التةةي القليلةةة الةةدقائق مقةةدار إال تسةةاو  ال الجنةةازة إن .. مصةةيره
 قلةق فةي نفيرهةا فةي تةنفخ عربةة كةل..  الجةانبين علةى العربات فيها تتراكم عنطلة هي و .. الشارع
 اسةمه الةذ  الشةيء هذا..  تفهم ال أنها و..  هدفها إلى الوصو  تتعجل أنها أخرى مرة لتاكد.. 

 .الموت

 دالةة والحركةة المةادة، دالةة الفرا  أن كما الحياة، أسا  والغيب الوجود أسا  الغيب إن
. بةالروح أتصةاله هةو الجسةد حيةاة دالةة أن آخةر بمعنةى أو الحى الجسد وجود دالة فالروح. الزمن
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 أن ذلةة  الحيةةاة، دالةةة المةةوت أن كمةةا. الةةزمن قبةةل والعةةدم الشةةهادة قبةةل الغيةةب شةة  ىأ فأسةةا 
 عالم ثم النطفة عالم فى ثم كغيب، بيهأ ظهر فى كان فقد متتالية غيبية حيوات فى وجد اإلنسان
 لكتابةة بدايةة هةو وهنةا الخلق، اكتما  عالم ليبدأ يوما   40 لمدة التكوين كمالة عالم ثم المضغة،

 مطلةةق غيةةب عةةالم وهةةو المةةوت عةةالم الوقةةت نفةة  وفةةى المشةةهو الحيةةاة عةةالم فةةى المولةةود سةةما
 وهةو منةه، والنجةاة المةوت مةن فةرار فةال المحالةة، واقةع مةرأ باعتباره حق والموت. العقو  حيرت
. وجهةه إال هالة  شةيء وكةل الكريم، هوجه أال يبقى فال خلقة صنا أ جميع على اهلل وقعهاأ سنة
 الفسةةيولوجية، وظائفةةه أداء عةةن الجسةةد توقةة  يعقةةب الةةذ  الحيةةاة بةةذرة انطفةةاء هةةو المةةوت نإ

 نعمةةة وأنةةه مخلةةوق المةةوت أن و. وتوقةة  اضةةِمْحال  ومجةةرد العةةدم، هةةو حالةةة هةةذا علةةى والمةةوت
 فكية  اللةذات، وهةادم الحياة وانطفاء وتفّسخ وعدم انحال  الظاهر في الموت أن مع كالحياة،
 :نقاط عدة نذكر أن يجب التسا   هذا نع جابةولإل ونعمة  مخلوقا   الموت يكون

 وهةةو. المثقلةةة المعيشةةة تكةةالي  ومةةن الةةدنيا الحيةةاة وظةةائ  أعبةةاء مةةن لإلنسةةان إنقةةاذ المةةوت 
 إذن فهةو البةرز،، عةالم فةي األعةزاء األحبةة مةن وتسةعين تسةعة مةع نفسةه الوقةت فةي وصا  باب
 !عظمى نعمة

 المحبةةوب رعايةةة فةةي ودخةو  المضةةطرب، الضةةيق المظلةم الةةدنيا سةةجن قضةبان مةةن خةةرو  إنةه 
 وال خو ، يزعجها ال مستنيرة خالدة فسيحة بحياة تنعم وهو الواسعة، رحمته كن  وفي الباقي
 .همّ  وال حزن يكّدرها

 كةةون مةةدى تبةةّين ومرهقةةة، صةةعبة الحيةةاة لجعةةل الداعيةةة األسةةباب مةةن وأمثالهةةا الشةةيخوخة إن 
 مالمةةة أحةةوا  مةةن عليةةه هةةم مةةا مةةع أجةةداد  أن تصةةورتن  فلةةو. الحيةةاة نعمةةة تفةةوق نعمةةة المةةوت
 نقمةةة، الحيةةاة كةةون مةةدى لفِهمةةتن  العمةةر، أنرذ  بنلغةةا اللةةذين والةةدي  مةةع حاليةةا   أمامةة  قةةابعون
 أيضةا   الحيةاة إدامةة فةي الصةعوبة ومةدى المةوت في الرحمة مدى إدرا  يمكن بل نعمة؛ والموت
 القةار  البةرد وطةأة اشةتداد عنةد اللطيفةة، لألزاهيةر العاشةقة الجميلةة الحشةرات تل  في بالتأمل
 .عليها الشتاء في

 المةوت كةذل  والجرحى، والمرضى للمبتلين والسيما ورحمة، لإلنسان راحة النوم أن كما -
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 .االنتحار إلى تدفعهم قد يائسة بباليا للمبتلين عظمى ونعمة رحمة -النوم أخو هو الذ 

 الدقيقةة فةي مةرة 70 حةوالي القلةب وينةبض. مدهشةة درجةة إلةى قويةة عضةلة عةن عبةارة القلب إنّ 
 2.5 عامةا 70 خةال  القلةب وينةبض. الدم من مكعبا سنتمترا 59 مرة  كل في ويضخ. الواحدة
 خةةزان مةةلء يعةةاد  مةةا تسةةاو  الكميةةة وهةةذه. الةةدم مةةن لتةةرا مليةةون 152 خاليةةا يضةةخ مةةرة مليةةار
 هةذه وترتيةب هندسةة لة  تةر  لةو فمةاذا. عام كل في 747 بوينغ طراز من طائرات لعشر الوقود
 217000 قةدرها كميةة 747 بوينةغ طةراز مةن لطةائرة الوقةود خةزان يسع حي  القلبية  الدقات
 . اإلنسان يهاأ الكميات هذه فى تتحكم وكي  أنت ينفأ الوقود، من لترا
 اجلسدى املوت-1

 فيكرهةةةون المةةةوت يكرهةةةون ألنهةةةم النةةةا  مةةةن كثيةةةر منةةةه يتضةةةجر المةةةوت عةةةن الحةةةدي 
 وفيةه ال أم كرهنةاه سةواء عنةه لنةا مهةرب وال األحيةاء جميع على حتم الموت ولكن عنه، الحدي 
 فةةي كسةجيناأل نسةبة لةذل  التةنف  يسةتطيع ال دماغيةةا الميةت الشةخصو . النهةائي مصةيرنا يتبةين
 بسةبب العمةل عةن أيضةا القلةب توقة  إلةى النهايةة في ياد  مما وسريع تدريجي بشكل تقل الدم
 :للموت تعريفان هنا  فطبيا .القلب لعضالت الالزم كسجيناأل قلة

 فةةةي الةةدم لةةةدوران الفجةةائي االنعةةةدام حالةةة هةةو Clinical death السةةرير  المةةوت
 حيةةاءإ والةةرئتين القلةةب انعةةا  بواسةةطة يمكةةن قليلةةة أحيةةان فةةي. والةةوعي والتةةنف  الدمويةةة وعيةةةاأل

 الشةخص فةنن نعةا اإل فةي بسةرعة التةدخل يةتم لةم إذا وهةي هنا مهمة نقطة. سريريا   ميت شخص
 .البيولوجي الموت حالة سيدخل

 هةةو أيضةةا الةةدماغي المةةوت يسةةمى وأحيانةةا Biological Death البيولةةوجي المةةوت
 الثالثةةةة األعضةةةاء وهةةةذه. ونهةةةائي كامةةةل بشةةةكل الشةةةوكي والنخةةةاع الةةةدما  وظةةةائ  انعةةةدام حالةةةة

 (.الحالية والتقنية العلمية لمعلوماتنا وفقا األقل على) أبدا   وظائفها إليها ترجع لن المذكورة

 ىيقاحلق املوت مفهوم-2

 الشةيء يصةب  أن كحالةة المةوت مةن أغةرب هنةا  فلةي  ظةاهرة فى جثته يحمل منا كل
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 وأوالد .المشةوار فةي إال يفكةرون ال الميةت خلة  يسةيرون الةذين المشةيعين حتةى .. شةيء ال ..
 يفكةرون ال والمقرئةون. حسةابهم في إال يفكرون ال والحانوتية. الميراث في إال يفكرون ال الميت
 فةةي المةةوت ألن ..فلوسةةه أو صةةحته أو وقتةةه علةةى قلةةق أنةةه يبةةدو واحةةد وكةةل .. أجةةورهم فةةي إال

 حتى لحظة كل في داخلنا في يحدث الموت وألن .. مفاجأة على يحتو  ال وألنه .حياة حقيقته
 نشةيعها .. ميتةة خاليةا فيهةا .. عةرق قطةرة وكةل .. دمعةة وكل .. لعاب نقطة كل..  أحياء نحن و
 . احتفا  دونب الخار  إلى

. المجةةةرد بالعقةةةل للغايةةةة الدقيقةةة المعةةةار  هةةةذه إثبةةةاتن  اإلنسةةان يحةةةاو  أن الخطةةةأ ومةةن
 للسةان يمكةن وال الحلةوة، األشةياء مةذاق عةن تخبةر أن للعةين يمكةن ال كمةا أنه نعر  أن فيجب
 ال التةي األخرويةة العلةوم تلة  عقةدةن  يحةلَّ  أن وحةدة للعقةل يمكن ال تماما كذل  األشياءن  يرى أن

  .الربانية بالمكاشفات إال لتحص
 يعتةةةةةر  و قدميةةةةةه علةةةةةى وهةةةةةو اإلنسةةةةةان يعتةةةةةر  .. مسةةةةةتمر دائةةةةةب حةةةةةدث إذن المةةةةةوت

 ينبضةها نبضةة كل وفي .. جسده في .. اإلنسان نسي  في هو و عنفوانها في هي و تمعاتالمج
 نحسةةةه الةةةذ  شةةةكلها وتأخةةذ .. الحيةةةاة تكةةةون وبةةةالموت ،العافيةةة و بالصةةةحة تةةةدفقت مهمةةةا قلبةةه
 يتناوبان هما و العدم و الوجود .. معا   القوتين بين المحصلة هو نحياه و نحسه ما ألن .. ونحياه
. ميتةةةا   أحةةدنا يقةةةع حينمةةا تصةةةبينا التةةي الدهشةةةة هةةذه فةةةي السةةر مةةةا إذن. وجةةذبا .. شةةةدا   اإلنسةةان
 المخلوقةةات تكةةون و موجةةودة األشةةياء تكةةون بةةه ألن كلةةه للكةةون بالنسةةبة خيةةر و فضةةيلة والمةةوت
 و .. أنةت لة  بالنسةبة .. الفةرد لإلنسةان بالنسةبة الرذائةل شةر لكنةه و والحيةاة، بالشةعور مضطربة

 ال نحةن و الوجةود مةذب  علةى قةرابين يقةدمنا و .. تعميةر و إنشةاء كضةرائب ينفقنةا ألنةه .. أنا لي
 أن معناهةةا تضةحية و .. فظيةةع قربةان ألنةةه نفهمةه أن نسةةتطيع ال و .. القربةان مةةن النةوع هةةذا نفهةم
 . نهل  و نموت

 نحسةةب أن دون لحظةةة كةةل فةةي نتصةةر  و للمةةوت اعتبةةارا   نضةةع ال حياتنةةا نعةةيش حينمةةا
 بهةذه نتصةر  و نفكةر الواقةع فةي فةنحن..  الالمعقو  كأنه الموت إلى ننظر و..  للموت حسابا  
 تعةيش التةي للةروح بالنسةبة فالموت. بطبيعتها الموت تعر  ال التي و الروح هي التي العميقة األنا
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 المةوت أمةا..  انتقةا  من أكثر ال..  ثوب تغيير من أكثر ال..  لها بالنسبة هو الزمن منطقة خار 
 كانةةت إنهةةا..  وشةةخوص حضةةور حالةةة كانةةت دائمةةا   و أبةةدا   فهةةي تعرفةةه، ال أمةةر فهةةو وعةةدم اءكفنةة
 لها يحدث سو  ما وكل.  الزوا  طارئ عليها يطرأ وال لم التي المستمرة الحضرة إنها هنا دائما  
 .. الترابي الجسد  الثوب تخلع سو  أنها..  بالموت

 الثةةوب لتلةةب  البرزخةةي الثةةوب تخلةةع ثةةم..  البرزخةةي الثةةوب تلةةب  الصةةوفية تقةةو  وكمةةا
 درجةة إلةى درجةة مةن كادحةة..  الجبروتةي الثةوب لتلةب  الملكةوتي الثةوب تخلةع ثةم..  الملكوتي
 علةةى..  التحليةةق علةةى قةةدرتها و شةةفافيتها و صةةفائها بقةةدر ترتفةةع روح كةةل..  خالقهةةا إلةةى ارتفاعةةا  
 .الخالص تحاو  هي و اآلباد عليها تنقضي و سحيقة ظلمات إلى الكثيفة النفو  تتهابط حين

 هةةذه مةةن هةةدفي لةةي  و التيةةه، فةةي معهةةم نضةةيع ال حتةةى لمشةةاهداتهم الصةةوفيين وأتةةر 
 و مسةتحيل فةي رغبةة و مطمةع غيةر فةي طمةع فهذا،  وراءه ما لمعرفة الموت حاجز عبور الدراسة
 أسةةميتها التةةي تلةة  اآلمةةرة الحاكمةةة العميقةةة ذاتةةه يكشةة  و نفسةةه ليتأمةةل بالقةةارئ أقةة  أن يكفةةي
 داخةل فةي منةا كل بها يشعر التي الحضرة بشعور .. داللة بأبلغ عليها استدللت التي و..  الروح
 يةةريالتغ ريةةاح عليهةةا تهةةب ال و الةةزوا  طةةارئ عليهةةا يطةةرأ ال التةةي المسةةتمرة الحضةةرة تلةة  نفسةةه
 .الدوام على داخلها المفتوحة العين وكأنها

 طريةق ضةوئه علةى نةرى الذ  و نفوسنا في المرئي غير النور ذل  الداخلي الصحو ذل 
 فوقهةةا مةةن نرصةةد إلةةى العتبةةة تلةة ..  الشةةر مةةن الخيةةر و الجمةةا  مةةن القةةب  طريةةق نعةةر  و الحةةق
 داخةةل فةةي النقطةةة تلةة ..  حركتهةةا نةةدر  و األشةةياء مةةرور نةةرى و..  مةةروره نةةدر  و الةةزمن حركةةة
 و يتحةر  ال مكانةه فةي شةاخص هةو و الزمنيةة الدنيويةة أحداثنا حوله تدور الذ  المركز..  الدائرة
 عةالم هةو الةروح فعةالم. لغةز ذلة  بةرغم هةي التةي المطلقةة حقيقتنةا..  الروح..  وجود له ينصرم ال

 تةةراب الجسةةد فطبيعةةة والمحةةدود الملمةةو  عةةالم هةةو المةةادة وعةةالم النورانيةةة اللطيفةةة أو المطلةةق
 .الظاهرية الحياة دالة وهو األر 

 ولماذا؟ والغيب الموت
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 المةةوت بحشةةرجة تبتةةدئ مختلفةةة مراحةةل لةةه فةةالموت الصةةغرى الميتةةة هةةو النةةوم كةةان إذا
 الجسةد فيةذهب تةههوج منهةا كةال   ويأخةذ والجسةد والةنف  الةروح بين كامل شبه بننفصا  وتنتهى
 تحةةدث لةةم وإن عديةدة مراحةةل لهةةا أيضةا   وهةةى أخةرى مةةرة األصةةلية لمكوناتةه ليحللةةه األر  لةدود

 وهةةةو الجسةةد فةةةى النفخةةة لصةةاحب تةةةذهب والةةروح. مةةةثال   كريهةةة رائحةةة تشةةةم المطلوبةةة بالسةةرعة
 يكةةون يومةةا ، أربعةةين بعةةد تنتهةةى مراحةةل لعةةدة الجسةةد عةةن أنفصةةالها فيسةةتمر الةةنف  أمةةا الخةةالق
 سةتمراريةاال يعنةى والمةوت. الوقةت مةرور مةع تةدريجيا   ويقةل المتوفى، حو  بما وعى هنا  خاللها
 وتحللهةةا الثمةةرة فمةةوت. نسةةانيةاإل للةةنف  الةةدوام طريةةق فةةى خطةةوة فهةةو للةةنف  للحيةةوات الكليةةة
. جديةد مةن لنموهةا كتمةا وا  للثمةرة سةتدامةا هةى خةرىأ مةرة األر  فةى تنبةت التةى البذرة وخرو 
 يةدفن يمةوت عنةدما الجسةد وحتةى الغيبيةة، للحيةاة المشةهودة الظةاهرة الحيةاة مةن نتقةا ا فالموت
. خةةةرىأ لحيةةةاة غنيةةةة مةةةادة يكةةةون حيةةة  األم لةةةألر  ويرجةةةع بار تةةة ىلةةةإ ليتحلةةةل األر  داخةةةل
 الةنف  اأم تها،مامقو  بجميع األرضية للحياة صالحا   ليكون ظلمة فى يخلق أمه رحم فى فاإلنسان
 نقةةوم أننةةا الغريةةب ومةةن. المشةةهود العةةالم هةةذا مةةن ألطةة  عةةالم فةةى نمةةو مرحلةةة فهةةى المةةوت بعةةد
 يصةلى يمةوت وعنةدما صةالة، بةدون ذنيةهأ فةى الصةالة تقةامو  يةاذن الطفل يولد فعندما يوميا   بذل 
 .للعبادة دوام هو هذا كل وكأن قامةإ بدون مانالجث على
 املاضي جثة هو احلاضر-3

 أن دون دمنا في تموت و تعيش و تولد الحمر الكرات ماليين ،حياة حقيقته في الموت
 خاليةا كلهةا األمعاء و الكبد و الدهن و اللحم خاليا و البيضاء الكرات ومثلها ،شيةا   عنها ندر 
 فةةةي تطةةةرد أو الغةةةدد فةةةي جثثهةةةا وتةةةدفن ،يمةةةوت و غيرهةةةا يولةةةد و تمةةةوت و تولةةةد العمةةةر قصةةةيرة
 تةورق و تولةد األفكةار حتةى .يحةدث قةد مةا شيةا   أن نح  أن دون صمت و هدوء في اإلفرازات
 حتةةى ،تبةرد ثةم قلوبنةا فةي تتةوه  و تشةتعل العواطةة  حتةى ،وتسةقط تةذبل ثةم ر وسةنا فةي وتزدهةر
 أدبيةا   و معنويةا   إننةا. شةكل إلةى شكل من تتحو  و أخرى بعد مرة شرنقتها تحطم كلها الشخصية

 نسةي  فةى هةو فةالموت. بةداخلنا تطةورت الحيةاة تسةتمر كى جديد جزء ليولد جزئيا   نموت ماديا   و
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 الحيةاة تسةتمر فلكةى ،وزفيةر شةهيق كةل وفةى قلبةه، ينبضةها نبضةة كةل فةي و جسةده فةي اإلنسان
 وجةود لحظةة بةين وتقابةل تصةارع هةو والنفسةى الجسةمانى اإلنسةان فتطةور المةوت يسةتمر أن البد
 .عدم ولحظة

 نةةرى ال ،تمةةوت و تولةةد هةةي و الةةدم كةةرات نةةرى ال نةةراه ال مةةوت مةةن داخلنةةا يحةةدث مةةا
 نفسةةها تةةرى ال وخاليانةةا ،ونقتلهةةا تقتلنةةا هةةي و الميكروبةةات صةةراع نةةرى ال ،تحتةةرق هةةي و الخاليةةا
 . الظالم في يحدث داخلنا في يحدث ما كل ،تفنى وهي

 ويتحلةةةل بةةةاردا   الجسةةةم ويصةةةب  الحةةةرارة درجةةةة بفقةةةدان تةةةدريجيا يبةةةدأ الميةةةت الجسةةةمو 
 .كريهة رائحة أيضا منه وتنبع  الزمن بمرور تدريجيا

 

 التةةي وحةةواء آدم خطيةةةة بسةةبب لةةألر  وحةةواء آدم نةةزو  منةةذ خلةةق المةةوت أن ويعتقةةد
 بالتالى و. معها الضد وخلق الحياة خلقت قبلي، أمر فالموت. الخلد عالم من طردهما إلى أدت
 الةةدنيا، الحيةةاة لوظيفةةة وإنهةةاء تسةةري  حقيقتةةه فةةي المةةوتو . جوفهةةا فةةي المةةوت يكمةةن حيةةاة فكةةل
 أن كمةا إذ لهةا؛ ومقدمةة الخالةدة الباقيةة الحيةاة إلةى دعةوة وهةو وجةود، وتحويل مكان تبديل وهو
 وتقةدير بخلةق أيضا   هو الدنيا من ذهابها كذل  إلهي، وبتقدير بخلق هو الدنيا إلى الحياة مجيء
 وإبةةداعا   دقيقةةا   نظامةةا   لنةةا يُظهةةر -النبةةات وهةةو- األحيةةاء أبسةةط مةةوت ألن إلهةةي؛ وتةةدبير وحكمةةة
 يبةدو الةذ  والحبةوب والبةذور األثمةار فمةوت. منهةا وأنظةم نفسةها الحياة من أعظم هو ما للخلق
 غايةةة فةةي متسلسةةلة كيمياويةةة لتفةةاعالت عجةةن عةةن عبةةارة الحقيقةةة فةةي هةةو وتحلةةال   تفّسةةخا   ظةةاهرا  

 بعضةةها للةةذرات وتشةةّكل وتركيةةب والميةةزان، الدقةةة غايةةة فةةي العناصةةر لمقةةادير وامتةةزا  االنتظةةام،
 الحكةيم النظةام هةذا وفيه يرى، ال الذ  الموت هذا إن بحي  والبصيرة، الحكمة غاية في ببعض
 أن يعنةي وهةذا. المثمةر الباسةق وللنبةات للسنبل نامية حياة بشكل يظهر الذ  هو الرائعة، والدقة
 الجديةدة؛ حياتةه عةين بمثابةة هةو بةل وأثمةارا ، أزهةارا   الجديةدة، النبةات حيةاة مبةدأ هةو البذرة موت
 . كالحياة منتظم مخلوق إذن الموت فهذا
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 هةو حيةواني، غةذاء أو حيةة لثمةرات مةوت مةن اإلنسةان معةدة فةي يحةدث ما فنن وكذل 
 المةةوت فةةذل . الراقيةةة اإلنسةةانية الحيةةاة أجةةزاء فةةي الغةةذاء ذلةة  لصةةعود ومنشةةأ بدايةةة حقيقتةةه فةةي
 طبقةات أدنى في وهو- النبات موت كان فلةن. األغذية تل  حياة من انتظاما   أكثر مخلوق إذن

 طبقةةات أرقةةى فةةي وهةةو اإلنسةةان يصةةيب الةةذ  بةةالموت فكيةة  بحكمةةة، منتظمةةا   مخلوقةةا   -الحيةةاة
 تحت الموضوعة كالبذرة تماما   البرز،، عالم في دائمة حياة سيثمر هذا موته أن ش  فال الحياة 
 ".الهواء عالم في والحكمة الجما  في رائعا   نباتا   بموتها تصب  والتي التراب

 حياتية مرحلة ليبدأ الروح المرء يسلم أن بعد تأتي الحياة من جديدة رحلة بداية فالموت
 الخلةوص وممةر العبةور قنطةرة هةو بهةذا والمةوت. المألوفةة المرئيةة الحيةاة تلة  مةن وأسمى أشر 
 التةةي النةةواة أو القمةة  حبةةة بمصةةير يكةةون مةةا أشةةبه هةةذا فةةي اإلنسةةان ومصةةيرُ . األلطةة  الحيةةاة إلةةى
 صةارم لقةانون تخضةع عشةوائية غيةر ميائيةةيك تحوالت إلى ذل  فياد  بالماء وتغمر األر ن  ُتودع
 مةةا سةرعان لكنهةا متفسةخة، عفنةة حبةة مجةرد للنةاظرين تتبةدى ذلة  مةع وهةي والتغيةر التحةو  فةي
 اليةانع التجلةي وهةذا. الحبةات عشةرات منهةا سةنبلة كةل في عديدة سنابل تحمل يلةفس عن تنبثق
 ذلة  ولةوال األر ، أحشاء في المتمزقة الواهنة الواحدة للحبة جديدة حياة إال الحقيقة في لي 

 الةذ  وتفسةخها. سةبيال   أو طريقةا   األوفر الحياة هذه إلى الحبة وجدت لما واالضمحال  التفسخ
 .للحياة جديدة إشراقة إال واقعه في هو إن وتحلال   اضمحالال   يُرى

 

 صةارمة، ميائيةةيك لقةوانين التةام االنضةباط وبهةذا الكيفيةة بهذه يتم االنتقا  هذا كان وإذا
 محكومةة معقةدة عمليةات وهةي اضةمحالال   النةا  يراهةا منضةبطة قويةة حركة هنا  أن ذل  فمعنى
 لإلنسةةان، غةةذاء تصةةير قةةد فننهةةا الحبةةات، مةةةات القمةة  حبةةة تصةةير وحةةين الخلةةق؛ فةةي اهلل بسةةنة
 األعصةاب ومن التفكير خاليا من جزءا   وتصير وبنائه تركيبه في وتدخل والخاليا الدم منه فتخالط
 تكةون أن لهةا كةان ومةا. األولى صورتها من بكثير أشر  صورة في مجّددا   لتحيا إذن فتنتقل فيه،

 واقعةةه فةةي وهةةو وعةةدما   فنةةاء   النةةا  أعةةين فةةي يُةةرى الةةذ  الظةةاهر  االضةةمحال  ذلةة  لةةوال كةةذل 
 صةورة إال واقعهةا فةي ليسةت للحيةاة الحبةة اسةتعادة صةورة إن. األو  مةن أبةرز وتجل   جديد وجود
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 بالنسةبة شةيةا   األو  الوجةود لةي  وجةود إلةى فينتقةل يمةوت أن بعةد حياته اإلنسان الستعادة ُمقرِّبة
ةةْنِبل ضةةرور  أمةةر الةةدنيا الحيةةاة ومفارقتةةه إليةةه،  الحيةةاة منغصةةات كةةل مةةن سةةالمة جديةةدة حيةةاة لُيسن
 .األولى

 مةرة لوجةوده اإلنسةان استعادة عنها يننُت  منسقة منضبطة تفاعالت عن عبارة الموت هذا
 أنةةه فةةي التحليةةل هةةذا أهميةةة وتكمةةن .وجوديةةا   أمةةرا   إال شةة  وال ليسةةت التفةةاعالت وهةةذه أخةةرى،
 وال اضةةمحالال   وال فنةةاء لةةي  بهةةذا المةةوت ألن المةةوت، عةةن ُمرعبةةة غيةةرن  صةةورة يعطةةي أن اسةةتطاع
 المةةوت مةةن الخةةو  كةةان ولقةةد. واألشةةر  األكمةةل إلةةى ونُقلةةة تحةةو  مجةةرد هةةو وإنمةةا انسةةحابا ،
 علةةى حربةةا   يةةراه الخةةو ، ذلةة  أسةةير اإلنسةةان كةةان ثنةةم فمةةن وفنةةاء، عةةدما   بتصةةوره مرتبطةةا   دائمةةا  
 الحةق أجةل مةن جهةادا   كانةت لو حتى أسبابه ويتحاشى فيكرهه لكينونته، وهدما   اإلنساني الوجود
 واسةةةتمراره اإلنسةةةان بقةةةاء عةةةن إعةةةالن المةةةوت فلسةةةفة إن. للباطةةةل ومواجهةةةة العقيةةةدة عةةةن ودفاعةةةا  
 أشةةةاعتها التةةةي والتشةةةا م واإللغةةةاء العةةةدم لفلسةةةفة رفةةةض وهةةةي بةةةاألولى، األخةةةرى حياتةةةه واتصةةةا 
تةةه رحلتةةه، مةةن األو  البعةةد فةةي اإلنسةةان حيةةاة حصةةرت التةةي الماديةةة الفلسةةفات  المةةوت أن وأنوهنمن
 .لذل  فتأزم ودماره نهايته

. مةةامن كةةل بةةه يةةامن الةةذ  الغيةةب مةةن جةةزء وهةةو اآلخةةر، اليةةوم عتبةةة هةةي التةةي المةةوت
 مةع وانسةجاما   اطمةنانةا   المةرء يكسةب ألنةه النفسي المستوى على مفيد للموت الفلسفي التحليل
 ذلة  يجعلةه فةال المةوت شةأن مةن يهةّون أنةه كمةا والبةاطن؛ الظاهر بعدنيها في بالحياة وثقة الذات
 شةجاعة إال اإلنسةان يكسب ال اإلحسا  هذا ومثل. ويدمره اإلنسان يفني الذ  المرعب الشبن 
 فةي لةي  باإلنسةان يةراد مةا أقصةى وهةو المةوت مةادام الصةعاب واقتحةام المشةاق لمواجهةة خاصة
 كةةانوا لةةو الحيةةاة دار هةةي اآلخةةرة الةةدار ألن وتطمةةةن، بهةةا الةةنف  تقةةر حيةةاة نحةةو رحلةةة إال حقيقتةةه
 فةالزمن مشةهودة، غيةر أخةرى لحيةاة برزخيةة نقلةة مجةرد هةو بل للحياة نهاية لي  لموتا. يعلمون
 الةزمن هةذا مع تتعامل ال فهى والروح النف  اأم فقط المادى الجسم فيه ينقطع الدنيوى بمفهومه
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 .يوصل لم لمن نقطاعا يحدث ال وبالتالى األسا  فى

 عميةق سةبات فةي االسةتغراق مةن أفضةل هنالة  لةي  المضةني، العةةمل مةن يةوم ختةام في
 تقتصةر هةةل ولةةكن .والحيويةة بالنشةاط ملةيء جديةد لصةباح واالسةتعداد النهةار تعةب مةن للتخلص
 اإلنةةةتا  علةةى درةوالقةة رةوالةةذاك بالدمةةةا  النةةوم عالقةةةة ومةةةا الجسديةةةة  الراحةةةة علةةى النةةةوم فةوائةةةد

 العلةم أثبت فقد اليوم أما إالّ، لي  للوقت مضيعة النوم أن القدماء اعتبر مضى ما يماف واإلبةداع 
 الحيةةاة فتسةةتمر. الةةوعي خةةال  يعملةةه مةةا أضةةعا  خمسةةة النةةوم خةةال  يعمةةل الةةدما  أن الحةةدي 
 ،تهضةةم األمعةةاء ،تفةةرز الخاليةةا ،يتةةردد الةةنف  ،تجةةر  الةةدم دورة ،فسةةيولوجية وظةةائ  شةةكل علةةى
 تجةر  األر  فةي مغةرو  نبةات مثةل تمامةا   حةرا  بةال ممةدد والجسد تلقائية بطريقة يتم هذا كل
 ألن النوم لغز في يكمن الموت سر إن. الجو أكسجين من تتنف  و الخاليا تنمو و العصارة فيه
 و التعةةب هةةوة فةةي الجسةةد فيهةةا يسةةقط غريبةةة لحظةةة أنهةةا المةةوت، إلةةى الطريةةق نصةة  هةةو النةةوم
 و والزمانيةة المكانيةه ظروفةه إطةار مةن فيهةا يخةر  العقةل ألن عميقةة لحظة اللحظة هذه و. العجز
 أكثةر جديةدة أحكامةا   ليصةدر جديةد مةن حوله ينظر و العادية واألحكام التعود و األلفة من يتحرر
 .إلهاما   و تحررا  

 وظائفةةه السةةتكما  اإلنسةةان يحتاجهةةا التةةى الكامةةل الالوعةةي مةةن طبيعةةة حالةةة هةةو والنةةوم
 عةةن لعجزنةةا و نمونةا عمليةةة لتعطلةةت و ذاكرتنةا مةةن كبيةةرا جةزءا لفقةةدنا ننةةام نكةن لةةم فلةةو الحيويةة،
 هرمةةةون بواسةةةطة محبطةةةة إشةةةارات الةةةدما  جةةةذع يرسةةةل اإلنسةةةان ينةةةام وعنةةةدما. المهمةةةات أبسةةةط

 ونشةاطه اإلنسةان فةي والتحفيز االنتباه مركز وهو ،RAS المنشط الشبكي الجهاز إلى السرتونين
  بالغيبوبةةة يعةةر  بمةةا المةةرء يصةةاب بةةه خلةةل أ  وجةةود وعنةةد .واليقظةةة الةةوعي علةةى للحفةةا  مهةةم
( النةةوم مواصةةلة علةةى يسةةاعدنا الةةذ  وهةةو) المةةخ فةةي المالتةةونين هرمةةون تركيةةز يةةزداد النةةوم خةةال 
 الضةةوء يحفةةز الصةةباح شةةم  تشةةرق عنةةدما و. النةةوم مراحةةل آخةةر فةةي لةةه تركيةةز أعلةةى إلةةى ليصةةل
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 ويبةةةدأ الهرمةةةون إفةةةراز مةةةن لتحةةةبط الةةةدما  فةةةي للمراكةةةز إشةةةارات لترسةةةل شةةةبكية فةةةي معينةةةة خاليةةةا
 .الصحو فى اإلنسان

 فةي الغذائيةة المةواد تركيةب ويةتم الشةفاء، على ةساعدوم ميوترم صحي ت يتم النوم وأثناء
 إنتةا  ويةزداد النمةو، هرمونةات إفةراز فيةه ويزداد بالراحة، رويشع التعب، من الجسم حويرتا  المخ،
 العميةق النةوم تسةمى منةه بمرحلةة ونمر.. والجما  الوجه ونضارة حيوية على أثر له النوم. البروتين
 أن كما(. نومة سابع بالعامية نسميها التي ربما هذه) الهادئ، النوم من فقط% 15 تشكل وهي
 المناعةة، جهةاز وتقويةة الةذاكرة، قدرة تحسين أبرزها جّمة بفوائد اإلنسان على يعود الصّحي النوم

 سةيما ال العضةالت إراحةة إلى إضافة واإلبداع، اإلنتا  على القدرة وزيادة النمو، على والمساعدة
 .القلب عضلة

 ويحلةةل يتعامةةل و التركيةةز، فةةي القةةوة و للمبةةدعين، العقليةةة القةةدرات يعطةةي النةةوم أن كمةةا
 منهةا بالمتةاح وربطهةا وعىبةالال المرتبطةة اليوميةة المعطيةات كةل خةال  من المخية البرام  ويتطور
 أحةةالم نةذكر هنةةا و. النةوم أثنةةاء األبةداع حةةاالت مةن كثيةةر حةدثت وبالتةةالى األصةل، مةةن المةخ فةى

 هةةذا اكتشةةفه.. الكيميائيةةة الرمةةوز فةةي" مالةةدي " قةةانون مثةةل الكثيةةر فهنةةا  والمفكةةرين، المبةةدعين
 عةةةن ذلةةة  ينقةةةل النةةةوم، فةةةي رآهةةةا" شةةةوقي أحمةةةد" قصةةةائد مةةةن العديةةةد أيضةةةا النةةةوم، أثنةةةاء العةةةالم
 ذهةةن علةةى مسةةيطرة الفكةةرة هةذه تكةةون بالتأكيةةد. اإلبداعيةةة األحةالم هةةي فهةةذه.. أيضةةا" أديسةون"

 وظةائ  فأحةد المةرء، ينام عندما أما حال، لها يجد ال الواعي عقله لكن وتارقه، العالم أو المفكر
 حالةةة ففةي.. جانبةا بهةةا يلقةي دور لهةا لةي  التةةي األفكةارو  ويصةنفها، األفكةار يرتةةب أنةه النةوم هةذا

 عقةل هةو الالواعةي عقلة  لكةن السةليم، بشةكلها تصةنيفها علةى قةدرة له يكن لم واليقظة الصحو
 بهةةذه يصةةل أن يسةةتطيع الةةذ  وهةةو دوره جةةاء واآلن الةةواعي عقلةة  مةةن بكثيةةر أذكةةى جةةدا ذكةةي

 .سليمة نتيجة إلى المعلومات

. واحةد لكةل تنكشة  التةي الر يةا مسةاحة هةي النةوم وقةت فةي وآخةر شخص بين والفرق
 قةدرة و شاسةعة فيةه الر يةا مسةاحة صةمام مليةون بةه تلفزيةون جهةاز يشةبه لطية  فشخص 
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 مايةد ألنةه عريضةة بانوراميةة شاشةة علةى المةريخ مةن صةورا   يستقبل أن يستطيع فهو كبيرة استقباله
 محةددة، تةرددات سةتقبا با له يسم  صغير ترانزيستور جهاز هو اآلخر اإلنسان و. إلهية بوسائل
 لما كال   الحقائق بحر في يسبحان االثنين ولكن ،وسلطة ما  من الدنيوية بالذات ستمس  إلنها
 .الخالق من له يسر

 على كه  في يعيش الذ " المزي  الموت" النوم يسمي" أوفيد" الروماني الشاعر كان
 بةةةة المعروفةةةة القديمةةةة الهنديةةةة الفلسةةةفة مثةةةل الفلسةةةفات بعةةةض انةةةتك بينمةةةا ،(ليثةةةي) نهةةةر شةةةواط 

 مةةع الكامةةل السةةالم نسةةميه أن يمكةةن عمةةا تعبةةر حالةةة الهةةادئ العميةةق النةةوم تعتبةةر" األوبانيشةةاوز"
 .والجهل الهمة وفتور الغفلة على كرمز أيض ا استخدمت النوم فكرة فنن والعالم النف 

 النةوم فأسةلوب ظاهرهةا فةي هكةذا تبةدو ال أنهةا رغةم التعقيةد شةديدة مركبة عملية والنوم
ةةةا يعتبةةةر األحةةةوا  أغلةةةب فةةةي  ووسةةةطها أوروبةةةا شةةةما  ففةةةي ،االجتماعيةةةة واألعةةةرا  للتقاليةةةد نتاج 

 بينمةا القيلولةة، إلةى يةأوون العةاملين مةن الراشةدين تجد أن يندر المثا  سبيل على أمريكا وشما 
 ،والجنوبيةة الوسةطى أمريكةا مةن كثيةرة أجةزاء وفةي المتوسةط البحةر بةالد فةي شائع ا أمر ا هذا تجد
 اليةوم من حرارة األوقات أشد تجنب الجنوبية البالد في للنا  تتي  أنها القيلولة عادة شأن ومن

 .واالستمتاع العمل إلى ذل  بعد من ليعودوا ثم النوم، في ليقضوه
 مةةةةن معينةةةةة نوعيةةةةة تحليةةةةل فةةةةي متخصصةةةةة النةةةةوم مةةةةن مرحلةةةةة كةةةةل نأ عتقةةةةادا وهنةةةةا 
 وغيرهةا البطيةة الموجة ونوم السريعة العين حركة مرحلة بين الحادة الفروق فنن ولذا المعلومات،

 علةى تعمةل سةواقاأل فةي المطروحةة النةوم مشةاكل عةال  دويةةأ فبينمةا. هميةةأ تةزداد المراحل من
 : فيها يقو  لخيامل مشهورة رباعية هنا . البطيةة الموجات نوم تزيد ال نهاأ الإ النوم، تأكيد

 السهر طو  األعمار في قصَّر وما           عمر ا النوم أطا  فما

 الالوعةةي مةةن حالةةة هةةو فةةالنوم. المختلفةةة مراحلةةه لةةه النةةوم أن نعةةّر  أن يجةةب وعلميةةا  
 العميةةق النةةوم يليةةه العميةةق، فةةالنوم السةةطحي، النةوم ثةةم النعةةا ، أولهةةا مراحةةل خمةة  إلةةى يقسةم
 .األحالم مرحلة ثم جدا ،
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 اليةةةوم مكتسةةةبات لكةةةل ترتيةةةب وفتةةةرة الةةةداخلى اإلنسةةةانى التكيةةة  مةةةن نوع ةةةا يعةةةد النةةةوم
 يحةةدث بةةذل  و المتاحةةة، المكتسةةبات مةةن سةةابقتها مةةع متناسةةقة بصةةورة والخارجيةةة الداخليةةة
 قةدرا   يستهل  النوم أثناء واإلنسان. البيانات من ومكتسبات موجودات من متاح هو لما تعاظم
 الحةرارة تبةدد معةدالت وكةذل  عنةده، الغةذائي التمثيةل معةدالت تنخفض عندما الطاقة من أقل

 وجةةود مةةن بةةالرغم ظةةاهرى وسةةكون خمةةو  إلةةى تنظةةر أن يمكةةن وهكةةذا الجسةةم مةةن وضةةياعها
 .ملحوظة بصورة الرأ  فى خاصة داخلية نشاطات

 علةى يحتةو  قد فالحلم الساعة زمن غير آخر زمن إنه غريب، النوم في الزمني السياق
 اليسةةتغرق هةةذا ومةةع جريمةةة إلةةى طةةالق إلةةى زوا  إلةةى حةةب مةةن بتفاصةةيلها كاملةةة سةةنة أحةةداث
 وفةي سةاعات عشةر النةائم علةى فتمةر أحيانةا يحةدث والعكة  .ثانيةة مةن أكثةر السةاعة بحساب
 النةوم أثنةاء السةاعة قيود من يتخلص الزمن. معدودة دقائق إال يتحر  لم الساعة عقرب أن ظنه

 ازدحامهةةةا حسةةةب علةةةى فيةةةه وتضةةةيق توسةةةع التةةةي المخيلةةةة تقةةةدير هةةةو آخةةةر لتقةةةدير ويخضةةةع
 كالفنةان محةدود، و شخصةى فهةو النةائم صةناعة مةن النةوم أثناء الزمن إن .والرغبات بالحوادث
 في عب  أحالمنا ومعظم. المال  حسب ويتباطأ يتسارع زمنى تسلسل ذات قصة يال  الذ 
 . نائمون ونحن نريدها كما نعيشها ولكننا مستحيلة وأمنيات عب 

 يحتاجه الذ  جينواألكس السكر مقدار أن حي  من الحياة لصور سكون حالة والنوم
 الةةذ  واإلنسةةان. اليقظةةة فةةي يحتاجةةه الةةذ  المقةةدار مةةن بكثيةةر أقةةل الحيةةاة فةةي ليسةةتمر النةةائم
 ينامهةا أن حسةابه علةى عمةل إذا سةنة ثالثمائةة يعةيش أن يستطيع ويقظة نوم بين سنة مائة يعيش
 معةد  يكةون كية  سةاعة 72 يةنم لةم ا  شخصة فتصةور باليقظةة للحياة مهمة صورة ولكنه .كلها
 تصةةا اال وكةةذا األفكةةار وترتيةةب اإلدار  اعةةادة وظيفةةة فةةالنوم السةةوى  كةةهوأدرا  وتفكيةةره تركيةةزه
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 هةةذه فةةى البشةةرية الةةنف  ارتقةةاء حسةةب النورانيةةة العةةوالم تكةةون وقةةد األلطةة  الخارجيةةة بةةالعوالم
 .اللطيفة العوالم

 عناصةةر تغيةةر مةةع تفاعلةةه وينتهةةي الةةزمن بانسةةياب إحساسةةه ينتهةةي اإلنسةةان ينةةام وعنةةدما
 مةن يفيةق أن بعةد و الراحةة، مةن الكاملةة حاجتةه الجسةم يأخةذ نومةه من فترة مرور فبعد المكان
 هةذا وفةي عةام، أم سةاعة كةان سةواء   النةوم هةذا أثنةاء عليةه مةر الةذ  الةزمن تقةدير يمكنه ال نومه
 وتكةون الخةارجى الةواعى درا اإل مغيبةة مةادة يكةون اإلنسةان الفترة تل  في أن على دليل أكبر
 مةن بهةا محةيط هةو لمةا مدركةة غيةر اإلنسةان فماديةة. والمكان الزمان حدود خار  الجسد مادة

 لعالمنةةةا منهةةةا ونخةةةر  نةةةدخل حياتيةةةة تجربةةةة هةةةو النةةةوم أن إال المةةةوت بةةةنا هةةةو فةةةالنوم. زمكةةةان
 المغيبةة اإلنسةان لمةادة بالنسةبة محةدد تجةاها فةى كونية تجربة فهو الموت اأم قصيرة، ولفترات

 .كونية لمادة وتحولها اإلنسانية المادة بفناء وتنتهى درا اإل

 عةةن نسةةبية بصةةورة اإلنسةةانية للمةةادة الةةواعى درا اإل نفصةةا ا هةةو النةةوم فجةةوهر وبالتةةالي
 لألجسةةام ضةةافةباإل والجسةةد والةةنف  الةةروح مةةن المكةةون اإلنسةةانى فالنسةةي . الخارجيةةة لبيةةةةا

. ددمحة كةونى طةارإ وفةى مرتبطةة بصةورة ولكةن تحةرر حالةة فةى تكةون اإلنسةانى للجسد الطاقية
 النةةوم، وعمةةق درجةةات حسةةب متفاوتةةة بسةةرعات العةةين وتتحةةر  األحةةالم داخليةةا   يةةرى نسةةانإلا

 والرئةة القلةب لحركةة ضةافةباإل العصةبى، الجهاز بقية دون فقط بالمخ كبير نشاط هنا  ويكون
 نفصةةا إ يكةون النةةوم أثنةاء هأنةة بمعنةى ،داخلةةى  ادر بةن ولكةةن النةوم أثنةةاء التقلةب حركةةات وبعةض
 ذلةة  تقريةةب ويمكةةن. تسةةتمر الحيويةةة والوظةةائ  الةةداخلى األدرا  أمةةا فقةةط الخةةارجى لةةألدرا 
 أنةت التحة " Defrag فةرا  دى" أمةر خةال  مةن لملفاته تنظيم عمل أثناء الكومبيوتر بمثا 
 مضةةن عمةةل بوجةةود تعلةةم ولكنةة  لجهةةاز  الصةةلب القةةرص داخةةل يحةةدث بمةةا الكومبيةةوتر أمةةام
 . الملفات هذه لترتيب الجهاز به يقوم

 اإلنسةان قةدرة لعدم وهذا الخالق من رحمة وهذا النوم أثناء يبيتغ له يحدث واإلنسان
 الكونيةةةة الطاقةةةة مةةةع وتةةةواترات طاقيةةةة، نبضةةةات خةةةال  مةةةن تةةةتم التةةةى العمليةةةات سةةةتيعابا علةةةى
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. الكةةونى المسةةتوى علةةى لطيةة  أجتمةةاعى كةةائن هةةو نةةائم وهةةو فاإلنسةةان. المحيطةةة واللطةةائ 
 التةةةرددات كةةةل يسةةةمع أن يسةةةتطيع وال عليهةةةا يعةةةيش الةةةذى األر  بسةةةرعة يحةةةيط ال فاإلنسةةان
 .الضوئية والترددات الطاقات كل يرى أو الصوتية

 حسةةا اإل لتوقةة  أدى النةةوم أثنةةاء للجسداإلنسةةانى الظاهريةةة للحركةةة النسةةبى والثبةةات
 يمكةن وبالتةالى. باإلنسةان الخاصةة البيولوجية للساعة خلل حدوث دون ولكن الخارجى بالزمن
 والةةنف . فقةةط الخةةارجى والزمةةان للمكةةان الةةواعى درا اإل نفصةةا با ظاهريةةا   النةةوم حالةةة تلخةةيص
 لمةةاثر تعرضةةه فةةور الجسةةد إلةةى تعةةود فننهةةا الجسةةد خةةار  وجودهةةا مةةن الةةرغم علةةى النةةوم أثنةةاء

 المةةاثر كةةان إذا أمةةا الجسةةد، خةةار  بالعةةالم تحةة  العةةودة هةةذه وبعةةد لعودتهةةا، كةةا    خةةارجي
 اإلنسةان يخضةع حةين أنةه نةرى لةذل  و. إطالقةا   ابهة نح  ال فنننا لعودتها كا    غير الخارجي
 الجراحةةةي، للعمةةةل دهجسةة تعةةةر  مةةةن الةةرغم علةةةى بةةةاأللم إطالقةةا   يحةةة  ال الجراحةةةي للتخةةدير
 مةةادة تةةأثير زوا  بعةةد التخةةدير هةةذا مةةن يفيةةق وعنةةدما. عميةةق ثبةةات فةةى دخولنةةا ذلةة  وسةةبب
 .باأللم اإلحسا  حالة فى اإلنسانى الجسد يكون التخدير،

 المةاد  العةالم هةذا فةي واأللةم باللةذة وتحة  مةاد ، غير جوهر النف  أن على دليلال
 أن مةةن الةةرغم علةةى األلةةم و باللةةذة نحةة  النةةوم فةةي أحالمنةةا أثنةةاء أننةةا هةةو الجسةةد، مةةادة عبةةر

 دون تةرى المنةام فةي الةنف  إن. األحاسي  تل  إلى ياد  ماد  ماثر أل  يتعر  لم الجسد
 آليةةةات دون أحاسيسةةةها كةةةل وتمةةةار  األذنيةةةة السةةةمع آليةةةة دون وتسةةةمع الضةةةوئية، العةةةين آليةةةة

 ونبضةةةه بحياتةةه الجسةةةد إذن. بأجسةةادنا المحةةيط المةةةاد  لعةةالما تةةةأثير ودون الحسةةية، الجسةةد
 والجسةةد ،مةةاد  غيةةر لعةةالم   تنتمةةي التةةي للةةنف  وعةةاء   مةةن أكثةةر لةةي  الداخليةةة، مكوناتةةه وحركةةة
 بهةذا تحةل عنةدما الةنف  فةنن وبالمقابةل ورغباتهةا، لشةهواتها ويسةتجيب الةنف  هذه بأمر يعمل
 هةذه فةي فحركتنةا ،الجسةد إليةه ينتمةي الةذ  والزمةان المكةان إطةار فةي محكومةة تصب  الجسد
 :متمايزين وجهين من تتكون الحياة

 وهةةذه الجسةةم، أعضةةاء مةةن وغيةةره للقلةةب حركةةة مةةن الجسةةد بحيةةاة تةةرتبط شةةعورية ال حركةةة-1
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 .النوم أثناء مستمرة الحركة هذه بقاء بدليل بها، للنف  عالقة ال الحركة

 . الجسد عبر النف  بها تقوم إرادية حركة-2

 الةةذ  والوعةةاء السةةائل بةةين العالقةةة هةةو والجسةةد، الةةنف  بةةين للعالقةةة تشةةبيه   وأفضةةل
 والوعةاء أجلهةا، مةن ُصةنع التةي الوظيفةة الوعةاء يعطةي الةذ  هةو فالسائل ،السائل هذا به يُوضع
 سةةةطحه شةةةكل عليةةةه ويفةةةر  االنفةةةالت، مةةةن ويمنعةةه جدرانةةةه داخةةةل السةةةائل يحجةةةز الةةةذ  هةةو

 أنةه هةو لهةا، وعةاء مةن أكثةر لةي  الجسةد وأن ماد ، غير جوهر النف  أن ياكد وما .الداخلي
 بعةةةض واسةةةتبدا  آلخةةةر، إنسةةةان   مةةةن األعضةةةاء نقةةةل الممكةةةن مةةةن أصةةةب  الطبيةةةة العلةةةوم بتطةةةور
 اإلنسةةان يتبةةد  ال ذلةة  مةةن الةةرغم وعلةةى البشةةر صةةناعة مةةن بةةأجهزة والكلةةى كالقلةةب األعضةةاء
 التةي المدركةة العاقلةة القةوة هةي الةنف  إذن أعضةائه بعةض اسةتبدا  نتيجةة مدركةة عاقلةة كنف   
 .وشهوته وتعقله اإلنسان استقرار وراء تق 

 هةةةى األنهةةة القيامةةةة، يةةوم ُتحاسةةةب مةةةن هةةى الةةةنف  فةةةنن السةةماوية الةةةديانات تاكةةةد وكمةةا
 كلمةة وورود .الةدنيا هةذه فةي المحسوسةة المخلوقةات جميةع بةين من الدنيا الحياة في المكلفة
 خاصةةة الةةنف  أن علةةى دليةةل نفةة  كةةل تشةةمل التةةي المطلقةةة بالصةةيغة التةةالي الةةنص فةةي الةةنف 

 الةةةنف  كانةةةت لمةةةا و. الكةةةون هةةةذا فةةةي المحسوسةةةة األخةةةرى المخلوقةةةات بةةةين مةةةن باإلنسةةةان
 فةنن المحسوسةة، المخلوقةات بين من باإلنسان خاص والخارجى منه الداخلى الواعى واألدرا 
 ترتبط والتدبر واألدرا  التعقل قوة ألن المخلوقات، هذه بين من باإلنسان خاصة مسألة العقل
 . كاألنعام يجعله اإلنسان تعقل فعدم ولذل  للنف  المجرد بالجانب كامال   ارتباطا  

 الةةنف  مةةن تنبةع مجةةردة كقةوة الةةواعى واألدرا  اإلرادة بةةين السةماوية الةةديانات وفرقةت
 نتيجةة والزمةاني، المكةاني الوجةود عةالم سةاحتها مادية كقوة المشيةة وبين المادة، عن المجردة
 المجةردة، الةنف  إليةه تنتمي الذ  المجرد العالم أن وبما .الحسي العالم هذا في اإلرادة تنفيذ
 بجميع المجردة النف  هذه من تنبع كقوة اإلرادة فنن ، الواحدة للمسألة المتناقضات يقبل ال

 تةرد واحةدة قرآنيةة عبةارة توجد ال فمثال ،الواحدة للمسألة المتناقضات تحمل ال بحي  صيغها
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 .اإلرادة هذه على متناقضتين مسألتين عط  يتم بحي  اإلرادة مشتقات فيها

 النةةةوم فةةةي الةةةدخو  بةةةدء عنةةةد مرتفةةةع مكةةةان مةةةن بالسةةةقوط الشةةةعور جةةةرب قةةةد منةةةا كةةةم
 سةاكن  حولةه مةا وكةل فراشةه، فةي يرقةد نفسةه ليجد جسمه اهتزاز وقع على ذل  بعد واستيق 

 كنةت وهةل النةوم خةال  لةي حةدث مةاذا حينهةا، وتسةاء  التجربةة بهذه مر قد الجميع أن بد ال
 ظةاهرة هةذه اإلحسةا   ذلة  لةي وسةبب جسةمي فةي حةدث طبيعةي غير أمرا   هنا  أن أم أحلم
 انتفاضةة عةن عبةارة وهةي النوم، بداية باهتزازات وتعر  النوم، طب في المختصين لدى معروفة
 سةةةقط، بأنةةةه الشةةةخص خاللهةةةا ويشةةةعر النةةةوم إلةةةى اليقظةةةة مةةةن االنتقةةةا  عنةةةد تحةةةدث إراديةةةة ال

 . السرير في المصاب يشار  الذ  الشخص بها يشعر قد الجسم في مفاجةة حركة ويصاحبها

 االسةتيقا  مةن االنتقةا  عنةد تحةدث ولكةن األحةالم مرحلة في تحدث ال الحركة وهذه
 مراحةل إلةى التقةدم قبل النائم بها يمر التي االنتقالية المرحلة وهي النوم من األولى المرحلة إلى
 الشةةعور تصةةاحب التةةي االهتةةزازات وتسةةبب. واليقظةةة النةةوم بةةين مرحلةةة وهةةي المتقدمةةة، النةةوم

 ربمةا نةهأ الشةخص هبعد يدر  اللحظي الفزع من بشعور مصحوبا النوم من االستيقا  بالسقوط
 .للنوم أخرى مرة العودة في صعوبة الشخص يجد ال وعادة! يحلم كان

 النوم أثناء الحركة الظاهرة حول نظريات

 هةةةذه أن منهةةةا نظريةةةات عةةةدة هنةةةا  ولكةةةن الظةةةاهرة، لهةةةذا الحقيقةةةي السةةةبب يعةةةر  وال
 يفسةره قةد ممةا ،النةوم فةي الةدخو  أثنةاء الجسةم لعضةالت الطبيعةي االرتخاء عن ناتجة الظاهرة
 المنهكةين األشةخاص عنةد الظةاهرة هةذه وتةزداد. السةقوط من نوع نهأ على النوم بدء عند المخ
 مقاومةةة يحةةاولون الةةذين المنهكةةين األشةةخاص أ  طويلةةة، لسةةاعات النةةوم مةةن حرمةةوا الةةذين أو

 نهةةاأ كمةةا. كثةةرأ أو سةةاعة 24 لمةةدة صةةاحيا بقةةي لمةةن أكبةةر بصةةورة تحةةدث قةةد أنهةةا أ . النةةوم
 مةرتين او مةرة الظةاهرة هةذه وتحةدث .جالسةا النةوم مثةل مناسةبة غير أوضاع في النوم عند تزداد
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 تصةةيب الظةةاهرة هةةذه أن ويبةةدو ،متباعةةدة فتةةرات علةةى تحةةدث األغلبيةةة عنةةد ولكنهةةا الليلةةة فةةي
 الةةذين وينصة  عةةال ، أل  تحتةا  وال حميةةدة ظةاهرة وتعتبةر اسةةتثناء بةال العمريةةة الفةةات جميةع
 .والسهر اإلجهاد عن بالبعد المشكلة تكرر من يعانون

 .الروحانيةات تحكةم فةي العةالي التركيزو  بالفكر اإلنسان في تتحر  ما عادة الروحانيات
 وأفكةةارهم حولةةه المحيطةةة األشةةخاص بمشةةاعر يةةدور مةةا يعةةر  أن بوسةةعه الروحةةاني واإلنسةةان
 حينمةا أنةه اإلنسةان بةداخل ما الجن معرفة عدم على والدليل ،يعرفه أن الجن يستطيع ال وذل 
 اإلنسةةةان إن. العصةةةا القارضةةةة أكلةةةت أن بعةةةد إال بموتةةةه الجةةةن يعةةةر  لةةةم سةةةليمان سةةةيدنا مةةةات
 أشةةياء ر يةةة علةةى قدرتةةه مثةةل الماديةةة الحسةةية قدراتةةه رفةةع العاليةةة يمانةةهإ بنوريةةة يسةةتطيع المةةامن
 أن اإلنسةةةان يشةةةترط وال. العاديةةةة األذن تسةةةمعها ال تةةةرددات سةةةماع أو العاديةةةة، العةةةين التراهةةةا
 تنمةةى األسةةاليب هةةذه فكةةل ،مشةةروع غيةةر سةةلو  يسةةل  أو العبةةادة مةةن معينةةا نوعةةا متابعةةا يكةون

 يكةون أو وطةاهرة شةفافة روحانيتةه فتكةون عابةدا يكةون أن اإلنسةان، يسل  ما حسب الروحانية
 هةةذه عليةةة تظهةةر شةةخص ولكةةن روحةةاني بطبيعتةةه اإلنسةةان أن ذكرنةةا وقةةد .سةةلوكه فةةي ذلةة  غيةةر

 ،معينةة بتةدريبات روحانيتةه شةخص أ  ينمةى نأ الممكةن ومةن عليةه تظهةر ال وشخص الروحانية
 أو  فةةي ذكرنةةا كمةةا المالئكةةة بروحانيةةة روحانيتةةه تعلةةق فسةةو  العبةةادة إلةةى اإلنسةةان تقةةرب وإذا
 بكةل عليةه يمةن الةذ  هةو بأنةه ويشةعره الشةيطان معةه يسير فسو  ذل  عن بعد إذا أما ،األمر
 يكفةر حتةى والمعاصةي الشرور إلى يوجهه ذل  وبعد يصدقه حتى الخير إلى ويوجهه العلم هذا
 والغيةةب. حولةةه موجةةود شةة  بكةةل رغبتةةه يشةةبع ألنةةه فيةةه هةةو عمةةا يرجةةع نأ اإلنسةةان يسةتطيع وال
  نتقا  اال بعد ما وحياة الدنيا وحياة الوالدة قبل روحه كانت فنين والدته قبل من اإلنسان يل 

 الصةةعب فمةةن. الحةةدود أبعةةد إلةةى ذاتيةةة لغةةة ذلةة  مةةع لكنهةةا عالميةةة، إنسةةانية لغةةة الحلةةم 
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ا  لغةة لةي  إنه أ  باطنة، لغة فالحلم. له ر يته وبذاتية بدقة حلمه صياغة يعيد أن الحالم على جد 
 وتحةوالت أفعةا  ورموزهةا جملهةا شةكل تفعيليةة لغةة بةل معينةة، معلومةات نقةل علةى قاصةرة تعبيرية
 نجةةد الحاليةةة، معارفنةةا علةةى اعتمةةاد ا األحةةالم رمةةوز نفةة  وعنةةدما. اإلنسةةانية الةةنف  مسةةتوى علةةى
 العناصةر مجمل وتعيد الديناميكية وتحوالتها النف  أغوار تسبر معقدة نفسانية عملية أمام أنفسنا
 شةىء ىأ لة  يصة  أن يسةتطيع ال الةوالدة منذ الكفي  اإلنسانف. الحالم شخصية إلى الحلمية
 مةةا لةة  يصةة  أن يسةةتطيع كبيةةر وهةو أصةةيب الةةذى الكفيةة  ولكةةن حياتةه، فةةى هيةةر  لةةم نةةهأل حولةه
 تخيةل فهةو السةماء عبةاب تتخلةل وهةى الطةائرة  وصة يمكنةه طةائرة صةوت يسةمع فعنةدما يسمعه
 .يتخيل أن يستطيع أنه ىأ الذاكرة، من لصور

 صةورة هةى فةاألحالم واضةحة بصةورة يتخيةل أن يسةتطيع ال يحلةم الةذى اإلنسةان وكذل  
 الوقةةوع شةةفا علةةى أنةة  تحلةةم عنةةدما القةارئ عزيةةزى نةةتفأ. الواضةة  التخيةةل علةةى للتمةةرين مباشةرة
 الةواعى درا اإل وبعةض والشةعور الصةورة فيه تتداخل فالحلم نائم، أن  من بالرغم بالخو  تشعر

 مةوازى جسةم هنةا  يكةون اإلنسةان نةوم فعنةد". والسةكينة الراحةة الخةو ،" واألحاسةي  بالمعانى
 جسةم وهةو نجمةى جسةم هنةا  يكةون وقةد واعيةة، صةورة فةى النةائم المةادى الجسةم وحالة لوضع
 وهةةى ،النةةوم شةةبه أثنةةاء أو النةةوم أثنةةاء المةةادى للجسةةم والرجةةوع والخةةرو  التجةةو  يمكنةةه لطيةة 
 تكةون اللطية  الحقةى الةوعى ذو فالشةخص. يجابيةةاإل وطاقةة الشةخص شةفافية مدى على يعتمد
 الجسةم خةرو  خاللهةا مةن يمكةن والتةى متنوعةة حيويةة طاقةات علةى تدلةه مفتوحةة طاقيةة مراكةز له

 .الخالق كون جنبات تجوب نورانية بطاقات النجمى

 الصِّةدق مةدار وعليهةا الخةالن، يتميز بها وهلل اهلل فى فالمحبة. المحبة نعم.....  المحبة
 األنبيةةةاء فمحبةةةة وتعظيمةةةه، اهلل لمحبةةةة تبع ةةةا تجةةةوز فننمةةةا للبشةةةر وتعظةةةيم محبةةةة فكةةةل واإليمةةةان،
 واألبنةةةاء والزوجةةةة الوالةةةدين، محبةةةة وكةةةذل  وتعظيمةةةه، ُمرسةةةلهم محبةةةةِ  تمةةةام مةةةن هةةةي والمرسةةةلين
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 العديةد وللمحبةة. اإلخالص وتمام التوحيد، كما  من هي المحبة. والخالن واألصحاب واألهل،
 الخيةر فةى والمسةاعدة محبةة، طلةب إذا النصة  وأعطةاء محبةة، هةو اهلل لعباد فالعطاء. األوجه من

 . محبة في  اآلخرين أخطاء عن والتجاوز محبة، للمسلمين ستغفارواال محبة،

 بهةةا تضةة  التةةي النعمةةة وهةةو بالحةةب، إال يكةةون أن يمكةةن ال النةةا  قلةةوب بةةين التةةألي 
 القلةوب اتحةاد وهو لها؛ ُقدِّر قد أمر على جميعها فالتقت إراداتهم، إليها ترتحل و بل صدورهم،

 أنبِةةي عنةةنْ . بةةالعك  والعكةة  أقرانهةةا، عةةن بحث ةةا تهةةيم اإليمةةان أهةةل فةةأرواح.وطاعتةةه اهلل محبةةة علةةى
ةا ُمجننَّةدنة ، ُجُنود   األنْروناحُ : قنا ن  ونسنلَّمن  عنلنْيهِ  اللَّهُ  صنلَّى اللَّهِ  رنُسو ن  أننَّ  ُهرنيْةرنةن  ةا تةنعنةارن ن  فنمن هن ، ِمنةْ  ائْةتةنلنة ن
ةةا تةنننةةاكنرن  ونمنةا هن  فسةةبيل .ونظرائهةةا أقرانهةةا عةةن تبحةة  جّوالةةة؛ والنفةو  جّماعةةة، فالطبةةاع. اْختةنلنةة  ِمنةْ

 . اهلل في الحب هو اهلل؛ محبة إلى والطريق اإليمان

 الّشةار  يدفعه الذ  الثمن وليت وتشترى، تُباعُ  سلعة   فيه الحب أضحى زمان في ونحن
ةْوِمها علةى أقةدم لقةد بةل السِّةلع، مةن كغيرهةا السةوق فةي قلّةت إذا قيمتها من يزيد للبائع  الفقيةرُ  سن
ُم،  بأحسةن عنهةا اغتنةى فقةد الشةار  وأمةا يطلبهةا، أو يسةومها من لقلة سنةمها فقد البائع أما الُمْعدن
 إليةةةه ُيْجةةِر  مةةا إليةةه واألحةةب   فاألحسةةنُ ! إليةةه واألقةةرب األحةةب هةةو الةةبغض صةةار لقةةد عنةةده، منهةةا
ةرنام   عةن تعف ة    وال شبهة   من تحر ر   غير في! شأن ا له ُيصِل ُ  أو! نفع ا . أخةالق أو لقةيم اعتبةار وال حن
! اآلن أمةا العينةان، لهةا وتةدمع األركةان، لهةا وتتحةر  الوجةدان، لهةا يهتةز اْلُحةبِّ  كلمةُ  كانت ولقد

 أصةب  حتةى خسةران، مفلة    كةل من تنفق بضاعة هي بل لسان؛ ُكلِّ  على سهلة كلمة فأصبحت
 .اآلذان يطرب وال ساكن ا، يحر  ال وقعها

. اإلنسةان الحريةة بهةا تكمةن بةل لغيةره عبةدا   يكةون أن مةن اإلنسةان تحرر هلل، العبودية إن
 دنيةةةو  أرضةةةي أمةةةر   أ  فةةةي يصةةة  ال. لالرتقةةةاء والوسةةةيلة بةةةالمنه ، هةةةو هنةةةا، واإلقتةةةداء والمتابعةةةة
 النةا  ويخشةى رنانةة، ألفاظةا   نتخةذ أن يص  ال. محددة غير مجردة عبارات   فيه ُتطلق أن حياتي،
 يحدد أن دون اهلل، دين هو مفهومه أن نفسه، إلى إنسان   ينسب بأن الدين، مثل أمامها، يقفوا أن
 الةدين  هةي يقولهةا، كلمةة   كةل هةل. الواقةع أر  علةى المفهةوم هةذا يطبةق وكية  مفهومةه، هو ما
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 . الدين باسم يتكلم أنه يقو  أن يخشى عاقل، إنسان   أ  إن الدين  هي بها، ينطق كلمة   كل هل

 يراعةةةي أن هةةةو الةةةدين، إن. أرضةةةيّ  مفهةةةوم   أ  فةةةوق حقةةةّي، كمفهةةةوم   الةةةدين ُنكبةةةر أن علينةةةا 
 ممارسةةة   إنةةه اآلخةةرين، آراء يقبةةل وأن غيةةره، عقةةل يحتةةرم وأن عقلةةه، يحتةةرم وأن ضةةميره، اإلنسةةان
 - ربةه كتةاب يقرأ والذ  ربه، مع يتعامل والذ  ربه، يراعي الذ  اإلنسان، هذا. باإلنسان خاصة  
 مخطةةا ، يكةون أن يخشةى ألنةه الةدين، هةو أرى مةا أن أو الةدين، باسةم أحكةم إنةي أبةدا ، يقةو  لةن

  فيه  لي  الدين، إلى شيةا   ينسب فكي 

، كةةل يجمةةع الةةذ  التجمةةع، هةةذا إلةةى حاجةةة   فةةي فةةنحن   ومعرفتةةه، وعلمةةه بقدراتةةه إنسةةان 
. أرضةنا فةي نبيةه وسةنة لنةا، اهلل آليةات عميةق بوعي   قوانيننا، نسن وكي  حياتنا، نُقوِّم كي  لنعر 
 الةةدين، فةةي عةةالم   لقةةب اتخةةذ مةةن كةةل أن فيهةةا، نعتقةةد التةةي الصةةورة، هةةذه مةةن نةةتخلص أن علينةةا
 التةي الصةورة، أمةام نقة  أال أيضةا ، وعلينةا صةحيحا ، لةي  هذا األمور، هذه كل يفعل أن يستطيع
. أمةر   فةي تةتكلم أن لة  يحةق فال الدين، في عالما   لست أنت: له ونقو  إنسان، أ  بها نخاطب
 علةى مطلةع   غيةر إنسةان   كةان إذا. بالحجةة الحجة تُقارنع وأن يُقا ، بما األمور نقي  أن علينا إنما
 نعطيه وأن به، نزوده أن ة كان أيا   ة ما سبب   على أو ما، آية   على أو ما، حدي    على أو ما، قضية  
 .واألقوم واألحسن األفضل إلى داعين جميعا ، نتكامل وأن له،
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 أنةه من اإلنسان به يشعر مما لمادة يصل اإلنسان جن  بنى من ستغراباال إن
 أختةةرق وأنةةه أحةةد، لةةه يصةةل لةةم مةةا الكاذبةةة بالتكنولوجيةةا بلةةغ وأنةةه الكةةون سةةيد
 الةةذى الغيةةب لتقليةةل التقةةدم هةةذا فةةى خطةةوة كةةل ولكةةن ،بوابةةهأ وسةةعأ مةةن العلةم
 التكنولوجيةةةةة واألجهةةةةزة بالحسةةةةابات وأنةةةةه يخةةةةا  ال بأنةةةةه ويجةةةةاهر بةةةةه، يحةةةةيط

 . وغيبية مادية شياءأ من تحتوى بما الطبيعة على يتقدم صب أ مبيوترالكو 
 الغيب فلسفة

 فةةةةي الغيةةةةب تعريةةةة ". قعةةةةره"  شةةةةيءهو كةةةةل وغيابةةةةة غيةةةةوب، وجمعةةةةه الغيةةةةب
 بالغيب، اإليمان هي للمتقين األولى فالميزة. الحوا  عن غاب ما االصطالح،

 مةا إال يةدر  ال الةذ  الحيةوان مرتبةة فيتجةاوز اإلنسان، يجتازها التي العتبة فهو
  ذل  من وأشمل أكبر الوجود أن يدر  الذ  اإلنسان مرتبة إلى حواسه، تدركه

 ينقسةم والةذى نسةبى غيةب أو مطلةق غيةب مةاإ وهو. الحوا  تدركه الذ  المحدد الصغير الحيز
 .المستقبل غيب أو الحاضر غيب و الماضى لغيب

 :قسمين إلى الَغيب   وينقسم

 يمتنةةع و أبةةدا ، الحةةوا  بواسةةطة عليةةه اإلطةةالع يسةةتحيل الةةذ  الغيةةب هةةو و: امُلطلبب  الغيبب 
 الغيةةب وهةةذا ،ارهةةغي و صةةفاته و تعةةالى و سةةبحانه اهلل كةةذات الماديةةة األدوات و بةةاآلالت إدراكةةه
 .تعالى و سبحانه اهلل إال أحد يعلمه ال المطلق

 و األفةراد و الظةرو  بحسةب عليه اإلطالع إمكان يتفاوت الذ  الغيب هو و: النسيب الغي 
 زمةان فةي غيبا   يكون أو آخر، إلنسان كذل  يكون ال و إلنسان بالنسبة غيبا   يكون فقد األزمان،
 األدوات و األسةةباب تةةوفرت إذا الغيةةب مةةن القسةةم هةةذا علةةى اإلطةةالع يسةةتحيل ال و زمةةان، دون
 . غيبا   كان أن بعد محسوسا   فيصب  لذل  الالزمة
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: ذبةذباتها) عةدد تقةل التةي األصةوات لتقةاطا علةى قةادرة غيةر اإلنسةان أذن أن: ذلك أمثلة ومن
 20000 عةن اهتزازتهةا تزيةد التةي تل  ال و( سمعية دون) الثانية في اهتزازة 20 عن( اهتزازاتها

 تلةةة  معظةةةم سةةةماع الحيوانةةةات مةةةن كثيةةةر تسةةةتطيع حةةةين فةةةي( سةةةمعية فةةةوق) الثانيةةةة فةةةي هتةةةزازةا
 تلة  إلةى بالنسبة تكون ال و غيبا   اإلنسان إلى بالنسبة األصوات هذه فتكون وتمييزها، األصوات
 . واض  هو كما غيبا   الحيوانات

 اإلنسةان، إلةى بالنسبة نسبيته النسبي، الغيب من مقصودنا أن على هنا التنبيه من بُدَّ  وال
 و عنةةزَّ  اهلل إلةةى بالنسةةبة أمةةا صةةحي ، والعكةة  لألبةةن غيةةب هةةو األب فمشةةهود للسةةن، بالنسةةبة أو
ةةلَّ   مكةةةان بةةل. سواسةةيه عنةةده المسةةةتقبل و الحةةا  و الماضةةي و لديةةه، حاضةةةرة كلهةةا فاألشةةياء جن

 يومةة  بةل. مةةا عةام فةةى للحة  حاضةةر الغيةر غيةب هةةى فالكعبةة حضةةور، الغيةر غيةةب هةو المشةهود
 .الشخصى غيب  هم وأبن  وزوجت  التالى

التكنولوجيةةا هةةو عصةةر الغيةةب و العلةةم ذاتةةه هةةو اعتةةرا  بليةةغ بالغيةةب. والةةدليل ال  عصةةر
يوجةةةد أحةةةد مةةةن هةةةاالء العلمةةةاء رأى ر يةةةة العةةةين الكهربةةةاء ولكةةةن نحةةةن نعةةةر  أن الكهربةةةاء هةةةى 

إننةةا نةتكلم عةةن الكهربةاء و ال نعةةر  عنهةا إال آثارهةةا مةن حةةرارة و ضةوء و مغناطيسةةية و  موجةات.
ذاتهةةا فهةةي غيةةب. نةةتكلم عةةن اإللكتةةرون و نقةةيم صةةناعات إلكترونيةةة و ال  حركةةة.. أمةةا الكهربةةاء

ونطلةةق الموجةةة الالسةةلكية و نسةةتقبلها و ال نعلةةم عةةن كنههةةا  ،نعةةر  مةةا هةةو اإللكتةةرون فهةةو غيةةب
و هةةي بالنسةةبة لنةةا غيةةب. بةةل إن الجاذبيةةة التةةي  ،شةةيةا ولمةةاذا هةةى ثابتةةه علةةى المسةةتوى العةةالمى

 .هةي ذروة الغيةب –و هةي أولةى البةداهات  -تمس  باألر  و الشم  و الكواكب في أفالكها
كمن عظمة خلق اهلل فى غيب اإلنسان وهى الروح، ويكمن غيب القرآن فى الكلمات التامات وت

  مثل "الم" فهل وصل آى شخص لتفسيرها 

. للشةةهود األسةةطع النةةور الحقيقةةة فةةي فهةةو بةةه، نةةامن أن وأمرنةةا هللا خلةةق هةةو الغيةةب إن
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 دون البضةاعة هةذه حقيقةة بتحديةد يهةتم فهةو مةا بضةاعة شراء أراد ومن القشرة، من أهم فالّلب
 الشةم ، هةو لةي  الشةم  ضوء أنّ  من الرغم وعلى. مظهرها يعكسه بما االهتمام أو االكتفاء
 لمةةا التفةةاعالت هةةذه ولةةوال الشةةم ، فةةي باسةةتمرار الحادثةةة الذريةةة التفةةاعالت عةةن نةةات  ولكنةةه
 فيةه الغيةب وإنما سكنته، أو حركته لي  اإلنسان غيب وإن واحدة للحظة ولو الشم  أضاءت
 معنةةاأ وإذا. المتةةوفى أو المنتقةةل الشةةخص فةةى تتةةنف  رئةةة وال ينةةبض قلةةب فةةال الةةروح فةةي كةةامن
 ببنةةزين إال وظيفتهةةا ادىتةة وال تتحةةر  ال اإلنسةةان ماكينةةه أن لوجةةدنا اإلنسةةان حقيقةةة فةةي النظةةر
 اإللهيةة اإلرادة تكةن لةم ولةو المشةهود، وراءاإلنسةان تقة  الةروح فةي الكامنة فالقدرة لها، الروح
 الجمةاد، مةن أعجز هو أو كالجماد األخير هذا ألصب  اإلنسان، لدى والقدرة الروح إيجاد في
 !العجيب الكون هذا في جماد   وجود عن التعبير ص ّ  إن

 بوجةةود إال الغيةةب يتواجةةد وال بةةل والمسةةتقبل، الماضةةى لغيةةب الظةةل هةةو فالحاضةةر إذن
 الةةروح، غيةةب لوجةةود دالةةة هةةو اإلنسةةان أن بةةل. الشةةاهد بوجةةود إال الغيةةب يتواجةةد وال الحاضةةر،
 أو مرئيةة الغيةر الميكروبةات دالةة هةو فالمر . الغيب أو الغائب اللةد هو الظاهر أو فالمشهود
 فةى أهةى ،اإلنسةان فةى الحديديةة رادةاإل أو يجابيةةاإل الطاقةة تقةع أين والساا . لإلنسان الغيبية
 الغيب  عالم أم المادة عالم

 

 الكةةون، مةةن جةةزء العقةةل ألن غريبةةا أمةةرا لةةي  األلوهيةةة حقيقةةة إدرا  عةةن العقةةل وعجةةز
 علمهةةا يتجةةاوز ال العقليةةة فالحقيقةةة. آثةةاره بةةبعض عليةةه يسةةتد  قةةد بةةل بالكةةل يحةةيط ال والجةةزء
 أو طبيعيةةةة كانةةةت سةةةواء عنهةةةا المترتبةةةة والقةةةوانين والسةةةنن الحةةةوا  عبةةةر بهةةةا تمةةةر التةةةي الكائنةةةات
 مكانةةة وينةةاقض العلةةم يجةةافي وهمةةا   حسةة  عةةن غةةاب مةةا كةةلّ  كةةان ولةةو اجتماعيةةة أو اقتصةةادية
 المسةتقبل علةى أحكامنةا سةائر ولكانةت بةاطال، وهمةا   التاريخيةة دراسةاتنا سةائر لكانت نإذ العقل،
 التي تل  تعقيدا   المشكالت أكثر فنن وهكذا! العقل عنها يتنزه خرافة فيه الغيبية توقعاتنا وجميع
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 فيةه كثةرت والذ  المنظور، غير العالم ذل  بالغيب االتصا  شديدة كانت والتي العقل، واجهها
 كانةةت ثةةم ذكةةاء مةةن يملكةةون مةةا كةةل بةةذلوا الفالسةةفة مةةن وكثيةةر. الحةةدود جةةاوز ألنةةه العقةةل هةةزائم
 إلةى العقةل ينفةذ ال الةذ  باألسةرار المليء الخضم ذل  إدرا  عن بالعجز اإلقرار المطا  خاتمة
 .يعلم ال فيما مسير يعلم، فيما مخير هو فاإلنسان. حجبه اختراق

 ولفقةدت التكلية  أمةر لسةقط كشةفه ولةو. وابةتالء لنا منه امتحانا   الغيب اهلل يكش  لم
 لخلةةع الغيةةب لنةةا اهلل كشةة  ولةةو. للةةدين العامةةة المقاصةةد وانتفةةت الحكمةةة وبطلةةت سةةرها الحيةةاة
 كشة  قةد قدره ألن والخنوع الكسل إلى يركن بعضهم إن بل العمل، على اإلقبا  صفات النا 
 مةع ينسةجم ال مةا يفعل وقد االطالع، هذا على بناء الجرائم يرتكب وقد وأجله؛ رزقه فيعر  له،

 ثةم. وتعةالى سةبحانه وعلمةه وقدرتةه إرادتةه وفةق وسةطرها بحكمته اهلل رسمها التي اإلنسانية الحياة
 الغيةةب عةةالم لكةةون نظةةرا متحقةةق غيةةر عقلةةه أو بحسةةه اإلنسةةان إدرا  طريةةق عةةن بالغيةةب العلةةم إن
 كثيةر مةع لتتعةامال وجةدتا اإلنسةاني لةإلدرا  وسيلتان وهما والعقلي، الحسي اإلدرا  طاقات فوق
 الحسةةةي اإلدرا  أن أ  وعناصةةةره، ماديتةةةه فةةةي اإلنسةةةان مةةةع المتفةةةق المةةةاد  الكةةةون مظةةةاهر مةةةن

 .الماد  الكون فقط يناسب

 جةا وا مةا كةل فةي للرسةل المصةدق المطلقة، اهلل بقدرة المامن ذل  هو بالغيب المامن
 ثةم وصةدق وفكةر جاهةد الغيبيات، من الدين به جاء ما مع وانسجام هدوء في فهو به، ونطقوا به
 علةى دليةل وهةو الحقيقةي، واليقةين الةدائم واالطمةنةان النفسةية الراحة أعطاه اإليمان ومنطق. آمن
 شةيوع إلى أساسا يعود المعاصر المعاصر عانلمنا في بالغيب اإليمان ضع  وسبب. باهلل الثقة قوة

 .المنه  هذا إال يقد  وال التجربة، عليه تد  بما إال يامن ال فكر من فيها بما المادية الحضارة

 لقبنةةاه أدراكنةةا لمحدوديةةة ولكةةن نعةةم هةةو المدركةةة والحقيقةةة موجةةود  الغيةةب هةةل ولكةةن
 غةاب مةن هةو الغيةب ويكون والعقل، والقلب الحوا  عن الغيب هو النسبى فالغيب إذا بالغيب،
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 ولةي  المةدر  لغيةر الغيةب ويكةون. الغيةب لحالةة المسةتمرة الديناميكيةة بصفته تواجد وإن عن ،
. السةمو وطلةب اإليمةان أسةباب مةن نةوع هةو اإلدرا  فةى فالقصةور وبالتةالى. نفسةها الغيةب لحالة
 فةةنذا" نةةار بةةال دخةةان ال" والقاعةةدة دخةةان، الجةةدار وراء جةةدار، أمةةام أنةةت جةةدا ، بسةةيطة القضةةية
 ابتعةدت إذا أمةا .دليال   نريد ال ،"أين العين مع لي " بعين ، النار رأيت الجدار خل  إلى ذهبت
 بال دخان ال: تقو  .النار وجود على النار أثر من عقل  يحكم اآلن الدخان، ورأيت الجدار عن
 لةةه غيةةب   الغيةةوب، أنةةواع أحةةد هةةذا .النةةار تةةرن  لةةم أنَّةة  مةةع نةةار، يوجةةد إذا   دخةةان هنةةا  دام مةةا نةةار،
 بالغيةةب: الغيةةب هةةذا نسةةمي أن يمكةةن .العقةةل إدراكةةه فوسةةيلة آثةةار، ولةةه عنةة  غةةاب شةةيء   آثةةار،

 .آثار الشهود عالم في له الذ  الغيب الشهود ،

نحةن ال نةرى الملكةين: رقيةب  فمةثال   باإلنسان الرحمة هو الغيب خلق مميزات أهم ومن
ِحلنةقن الةذِّْكِر، وال كثيةرا ممةن يحةيط وعتيد اللذين يالزماننا، وال المالئكة السي ارين الذين يلتمسون 

بنا من الجن، وكل يوم يدر  اإلنسةان أنةه قاصةر القةوى، ضةعي  فةي بصةره وسةمعه وقوتةه... وكةل 
 ومالئكةةة جةةن مةةن حولنةةا ينةةاأر  فلةةو الخةةالق مةةن بنةةا رحمةةة وهةةذا هةةذا مةةن الغيةةب الةةذ  نةةامن بةةه

تبقةةى العةةين المحبوسةةة فةةي  قةدو . الزحةةام شةةدة مةةن خةةرآل مكةان مةةن انتقالنةةا لمةةا سةةفلية ومخلوقةات
أن  االمسموح حتى يمدد لها في الالمسموح لترى جزءا منه، كما يحدث فى حالة االحتضار. كم

 .العين فتاذى اهلل تعالى يريد أن يجنبنا اإلشعاعات الضارة التي ال نراها

 والثةةاني الةةدنيا، ويسةةتقبل عينيةةه ويفةةت  يولةةد األو  :لشخصةةين المثةةا  هةةذا نتأمةةل دعونةةا
 والدتةه، في يتدخل أن استطاع ولد الذ  الوليد فال. الدنيا هذه ليودع األخيرة للمرة عينيه يغمض
 المقةةدرة هةةذه يملةة  الةةذ  وحةةده اهلل ألن. موتةةه فةةي التةةدخل اسةةتطاع مةةات الةةذ  الشةةخص وال

 إال تمامةا   عةار وهةو والدتةه عنةد المولود حمل وقد. يشاء من روح ويقبض يشاء من يخلق والقوة،
 والبكةاء بالصةرا، بةدء وقةد ،حولةه مةا يةدر  يكةن ولةم ،أمةه وضمته الوالدة بعد بها لفوه بطانية من
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 مةن يفيةد مةا وأخةذ بل حياته طوا  سماال وحمل سمى وقد (.النف  وميالد الشيطان وخز نتيجة)
 موتةه عنةد اإلنسةان حمةل بينمةا ،(الشخصةية تحقيةق بطاقةة) وسةنه سةمها يفيةد ما والمجتمع الدولة
 أحطةه وقةد .لةه يحةدث مةاذا يةدر  ولةم بالكفن هذوو  ولفه عار وهو غسل وقد قبره إال يضمه ولم
 وتةةاريخ مةيالده وتةاريخ سةمها عليةةه يكتةب الشةاهد وضةعوا ثةم ،التةةراب فةي واروه ثةم بالبكةاء، أهلةه
 تحقيةةةق بطاقةةةة منةةة  سةةةحبت( الةةةدفن تصةةةري ) األر  بةةةاطن بةةةدخو  لةةة  يةةةاذن ولكةةةى وفاتةةةه،

 .المجتمع اطرا  بين المادى وجود  يلغى بمعنى الشخصية،

 الجسةد فةى وهى وثانيها للجسد الدخو  قبل ما ولهاأ منفصله حيوات ثالث لها والروح
 وتسةتمر الجسد ميالد بعد تولد النف  ولكن. الجسد من الخرو  بعد حياة وثال ( الحياة أثناء)
 وعةاء يكةون الذى للجسد ونأتى .فقط حياتان لها لتكون تفترق ثم لفترة معه وتبقى وفاته إلى معه

 كةل بةه سةجل الةذى األسةود الصةندوق الحقيقةة فةى هةى والةنف . واحةدة فانيةه حيةاة يحيةا أحتواء
 الطاقةةة ذاتيةةة تعتبةةر الةةنف  أن بةةل ،المةةادى للجسةةم والنيةةات والحركةةات الشةةعور والوعةةى بةةل وعةةى
 لهةا المسةتمر والةدعاء الجاريةة الصةدقات نتيجة ومكتسبات أرتقاء النف  لهذه يحدث أنها حي 
 ةنشةأ يبةدأ أن الغريةب ومةن. عنهةا تنقطةع وال باألر  المادية الجوانب مع متصلة صلة ذات فهى

 النوم أثناء أن أضي  أن وأحب. طينية وأ رملية بحبة نتهىوت واحدة مشتركة بخلية الحى اإلنسان
 الجسةةد التتةةر  فضةةى سةةرى بحبةةل أتصةةا  حالةةة فةةى الةةنف  وتبقةةى لربهةةا يةةوم كةةل الةةروح تخةةر 
 الخاليةةا ماليةةين يطةةرد اإلنسةةان أن بجانةةب النةةوم أثنةةاء يةةوم كةةل تةةتم جزئيةةة مةةوت فعمليةةة وبالتةةالى
 والنشةا المةوت فعمليةة. والبةو  الةدم وخاليةا والةدموح واللعةاب، الجلةد، وفةر  العةرق أثنةاء الميتة
 (.اإلنسان عن غيبية بصورة) اإلنسان من تحكم دون المادى للجسد ثانية كل فى تتم

 ومكنه له اهلل سم  ان بعد الرسل وأ فراداأل حدأ معرفته من تمكن هوما النسبي والغيب
 دون تعةالى اهلل بمعرفتةه اخةتص مةا فهةو المطلةق الغيةب ماأ.االمكانيات وأ الظرو  بحسب بذل 
 نةةواعأ كةل هةةذا لةي  ولكةةن. صةدقوا نإ و نالمنجمةي حتةةى فةراداأل مةةن غيةره علةةى واسةتحا  سةواه
 ا  وغيبةة اإلنسةةان داخةل ا  غيبةة أو ،دينيةةا   أو معنويةا   ا  وغيبةة ماديةا   ا  غيبةة يكةةون أن ممكةن فالغيةةب ،الغيةب
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 مةا هةو فالغيةب ،مكانيةا   ا  وغيبةأ زمانيةا   ا  غيبة يكةون وقةد ،احاضةر  ا  غيب أو ماضيا   ا  غيب اإلنسان، خار 
 عندما اإلنسان حو  والملت  المحيط الغيب هذا وبعد. وملمو  الحوا  من نمتل  ماع يغيب
 الغيةةةب يغيبةةون العلمةةانيين أن بةةةل علميةةا ، ناقشةةنى ويقةةةو  غيةةب أى بتغيةةب يبةةةدأ اإلنسةةان تنةةاقش
 وبةةين السةةطور هةةذه طيةةات داخةةل سةةويا   نحبةةوا ونحةةن القةةارئ عزيةةزى لةة  أقةةو  ولكنةةى. المطلةةق
 وكذا لقصور مداركنا عن األلمام به.الغيب غائب من فرط حضوره  نإ ،الوريقات هذه جنبات

 مةن ويزيةد يرفعةه لإلنسةان االجتهاد وقانون الجهاد وقانون العمل قانون أن هو لنا الظاهر
 ال فالغيةةب. مةةا شةةخص لةةدى عاديةةا   يومةةا   سةةويا   نشةةاهد القةةارئ عزيةةزى دعنةةا ولكةةن. وسةةلطانه مالةةه
 مةا أننةا تعلةم. الحيةاة قةانون هةو هكةذا أكبةر، غيةب هنةا  كةان منةه، جةزء على اطلعنا وكلما ينتهي
 بعةةض إن. تعلمنةةاه مةةا نهمةةل وال القليةةل، وهةةو تعلمنةةا بمةةا نعمةةل أن علينةةا ولكةةن القليةةل، إال علمنةةا
 يجعلةوه حتةى اإلنسةان عنِلةم مةا قةدر مةن فيقللةون اإليمةان عةن يدافعون أنهم يعتقدون الذين النا 
 ال أنةه ويعتقةد القليةل  هةذا معنةى فمةا القليةل القليةل علةم قةد أنه طالما أنه ويعتقد علم، مما ييأ 
 حبّةة   الحبّةة  وهذه النقطة، وهذه القطرة، هذه تفيد وماذا القطرة  بهذه يعمل وكي  شيةا، يساو 
 الحبةةة هةةذه ألن اسةةتقامة، عةةدم فهةةذه الرمةةا   مةةن الحبةةة هةةذه تفعةةل مةةاذا شاسةةعة، صةةحراء فةةي

 منةه، يسةتفيد أن يمكةن واسةع بحةر هي لإلنسان بالنسبة ولكنها لها، قيمة ال حبة هي هلل، بالنسبة
 الةذ  اآلخةر الفريةق أن فنجةد لةذل  عنِلةم، لمةا ممارسةته خةال  مةن .. خاللةه من ينمو أن ويمكن
 يعلةم بمةا االهتمةام وهةى جزئيةة فةي أصةاب قةد هةو شةيء، كةل فيةه ويةرى المةاد  العلم عن يدافع

 إيمانةه عةن يسةتغني سةو  الصةغيرة الجزئيةة بهةذه بأنةه اعتقةد أنه أخرى جزئية في وأخطأ اإلنسان،
 .بالغيب

 إيمةان الحقيقةة فةى هةى حياتةه مةن لحظةة كةل فةى إنسةان أى بها يقوم التى البديهيات إن
فنن بامكان العين تعديل بارتهةا  النوم من عينه اإلنسان يفت  فعندما. خلقه صنع فى اهلل بقدرة تام
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 النةوم حجةرة فةى المتاحةة المسةاحة فى بسرعة اإلنسان ويتحر  البعيدة والقريبةبسرعة بين النقطة 
 .اللحظة نف  فى الخالق بقدرة يقينه وعلى العين قدرة على كليا   أعتماد معتمدا  

 مراجعةةة دون مباشةةرة بصةةورة راديةةةاإل الوظةةائ  علةةى يعتمةةد بالقيةةادة اإلنسةةان يقةةوم وحةةين
. جةةةدا   قليةةةل إال منةةةه بةةةتحكم لةةةي  تةةةتم غيبيةةةة أمةةةور أنهةةةا .جاهةةةاتاال أو المسةةةافات لحسةةةابة منةةةه

 ألصةيب المخ معها يتعامل كي  لوعلم القيادة أثناء ومتابعتها تحضيرها يتم التى الذهنية فالصورة
 بينةةه المسةةافات وتغيةةر لحظةةة فةةى شةةامل مسةة  بعمةةل يةةتم شةةىء كةةل ولكةةن .ضةةطرابواال بةةالحيرة
 يةتم التةى الصةورة ماليةين أنهةا .شةارةاإل وبعةد قةرب بةين وبينةه بةل والمارة الرصي  و العربات وبين
 بصةةورة تعتمةةد القيةةادة فةةى مهاراتةة  فةةنن وبالتةةالى منةة ، تحكةةم دون وتعةةديلها فيهةةا القةةرار تخةةاذا

 دواسةة علةى تةدو  أن تحةب ماعنةد فمثال  . عامة بصورة وعي  على ولي  الوعي  على مستمرة
 المكتسةةب ومخزونةة  السةةابقة تجاربةة  مةةن ولكةةن عنهةةا تبحةة  ال القةةارئ عزيةةزى فننةة  الفرامةةل
 فمخةةةزون وبالتةةةالى. بالوعيةةة  مةةةدر  هةةةو اللحظةةةة فغيةةةب وبالتةةةالى الدواسةةةة، علةةةى مباشةةةرة تةةةدو 
 مةن بة  المحةيط سلو  أن بل. اهلل خلق فى واليقين بالغيب إيمان هى راديةالإل والحركة وعىالال
 .غيب لهم بالنسبة أنت وسلو  ل  بالنسبة غيب( ومارة سائقيين) متحركة أشياء

 حتةى نسةبى غيةب متحةانفاال النتيجةة وأنتظةر امتحانةا يدخل لم منا فمن أخر لش  ونأتى
 نسةةةبى لمةةةاذا ولكةةةن النتيجةةةة، ظهةةةور لحةةةين نسةةةبى غيةةةب نتيجتةةةه وكةةةذا معةةةه، وتتعامةةةل فيةةةه تةةةدخل
 متحةاناال واضةع ولكةن فقةط الممتحنةين عةن غيةب هةو...  الغيةب هةذا إن القةو  يمكن وبسهولة
 وعنةدما. وهكةذا إلشةخاص، وغيبةى إلشةخاص معلةوم فهو وبالتالى. عليه تطلع أن قبل يعلمه كان
 موجةود الغيب إذن. هى ما وتعر  للعلبة بفتح  عنها الساتر ينفجر حتى غيبية فهى هدية تأتي 
 العمةةل فةةى لزميلةة  اإلنسةةانى السةةلو  أن كمةةا. أفعالنةةا مةةن كثيةةرة أوقةةات وفةةى اليوميةةة حياتنةةا فةةى
 فالسةلوكيات ،العكة  أو كبيةرة مناصةب بتقلةد  سةعيد لةي  ولكنةه وجة  فى يضح  فقد غيبى
 بالنسةبة ا  غيبة يكةون األحيان بعض فى األسرى أو الوظيفى المجتمع داخل أفراد من بنا يحيط لما
 .إنسان لكل
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 علةةى تحةةدث التةةى األعاصةةير و والفيضةةانات البةةراكين مثةةل الطبيعيةةة، فةةالكوارث وكةةذل 
 القشةةرة تحةةت ومةةا. اليوميةةة حياتةةه فةةى اإلنسةةان تمةة  التةةى الغيةةب صةةور مةةن صةةورة هةةى األر 
 داخةةل ومةةا. الخةةالق إال مةةداه يعلةةم ال مسةةتمر غيةةب هةةو ملتهبةةة ومعةةادن ناريةةة حمةةم مةةن األرضةةية
 ومةن. القليةل إال منهةا نعةر  وال غيةب هةو وبحرية مائية كائنات من السحيقة والمحيطات البحار
 أكتشةافه سةيتم متةى يعةر  منةا فمةن غيةب نعةم....  غيةب والتكنولجيةا الماديةة الحيةاة أن الغريب
 يعنةةى حولنةةا علميةةة حقيقةةة عةةن الكشةة  ولكةةن ماشةةرات هنةةا  أن صةةحي  .مجةةا  أى وفةةى غةةدا  
 حالةة فةى اغيبة مةن بنةا يحةيط مةا تغلية  سةتمرارا وبالتةالى األكتشةا  تنتظةر أخةرى خطوات وجود
 .مستمرة

 مع عالقته وفي والشهادة، الغيب بين مفاهيمه مع عالقته في اإلنسان ميزان هةو الميزان
 بةةه يتجلةى أن اهلل أراد فيمةا داخلةه، فةةي اهلل مةع وتعاملةه خارجةه، مةةع اهلل، مةع لتعاملةه تجليةا النةا 
 ال الةذ  العةد  ميةزان هةو ميزانه .النا  يمل  فيما به يتجلى أن أراد وفيما اإلنسان، يمل  فيما
 بةةاإلرادة ويةةامن تجريةةدا، الكليةةة بةةاإلرادة يةةامن حياتةةه، أمةةر وفةةي وجةةوده، أمةةر فةةي أمةةره، فةةي يفةةرط
 .شيء كل في اهلل إرادة هي الكلية اإلرادة تقييدا، الجزئية

 البسةيطة فةوق تةذهب فأينمةا بةاألر ، محيطةة السةماء كما الشهود، بعالم محيط الغيب
 أم بةذل  شةعرت الغيةب، بة  يحةيط أن فالبةد الحياة في تذهب وأينما ب ، محيطة السماء تجد
 وكية  الغيةب، مةع يتعةايش وكية  الماكةدة، الحقيقةة هةذه مةع يتعامةل كية  عةر  ومن .تشعر لم

 والشةةةهود، الواقةةةع عةةةالم فةةةي وتطلعاتةةةه أهدافةةةه سةةةيحقق منةةةه، ينطلةةةق وكيةةة  الغيةةةب، بهةةةذا يةةةامن
 فةي األخةرى المشةروعة األهةدا  وسةائر واألمةن الحريةة الةى والوصةو  العةد  إقامةة من وسيتمكن
 -محالة ال -فسيغرق معها، يتعامل كي  يعر  لم أو الحقيقة هذه تجاهل أو جهل ومن .الحياة
 ضةحايا مةن ضحية مجرد لىإ سيتحو  إذ منها؛ يخر  لن ثم ومتغيراته، الشهود عالم ظلمات في
 وتةأثير دور كمثةل اإلنسةان علةى الغيةب وتةأثير دور مثةل إنّمةا .بةه المحيطةة ومتغيراته الشهود عالم

 وتةةاد  تأخةةذ التةةي باألعصةةاب اتصةةالها دون تشةةعر وال تتحةةر  ال فهةةي الجةةوارح، علةةى األعصةةاب
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 .المخّ  الى األشارة نقل وظيفة

. أفعالةةه مةةن الذاتيةةة مقاصةةده تةةدر  وال أفعالةةه، كةةل تةةدر  وال فاعلهةةا، تةةدر  ال األفعةةا 
 الذ  الغيب مفهوم و الفعل  هذا إيجاد من مقصد  هو ما فاعله الفعل يسأ  أن يص  ال ذل ل

 ويحكمنةا فيةه نعةيش الةذ  الفعةل مستوى من انتقا  ألنه ودراسته اختراقه يستحيل بالفاعل يتعلق
 يخضةةع بينمةةا معةةاييره، أو الفعةةل مواصةةفات لةةذات يخضةةع ال وهةةو وصةةفاته، الفاعةةل مسةةتوى إلةةى
 يخضةع وبالتةالي منةه، جةزء نحن الذ  الفعل ومواصفات لمعايير بالفعل يتعلق الذ  الغيب مفهوم
 الفاعةل وجةود أن علةى يةد  مةاو  .الشةهادة عةالم في يصير غيبا   كان وما اختراقه، ويمكن للدراسة
 مةةع الفعةةل؛ وظهةةور التصةةور، أو اإلدرا  عةةن الفاعةةل ذات غيةةاب رغةةم ذاتةةه الفعةةل مةةن ثبوتةةا   أشةةد
 .الفاعل لصفات الفعل إدرا  استحالة إلى أدت التي الفاعل صفات عن الفعل صفات قصور

 إلةةى احتةةا  لمةةا وإال نفسةةه، فةةي مسةةبقا   بوجةةوده يصةةدق فهةةو شةةيةا   ينفةةي أن يحةةاو  فمةةن
 بينمةةا فالبينةةة، ُمةةدَّعيا   كنةةت إن: يُقةةا  ولةةذل  برهةةان، إلةةى يحتةةا  اإلثبةةات أن المعلةةوم فمةةن نفيةةه،
 كائنةات وجةود لمسةألة مةثال   انظةر. برهةان إلةى يحتةا  ال الواقةع فةي حاصةل تحصيل أمر هو النفي
 نطلةب وإنمةا ذلة ، علةى ببرهةان يةأتي أن ينفيهةا الةذ  مةن نطلةب ال األر ، خار  عاقلة فضائية
 مةن كانةت فةنن والممكةن، المسةتحيل لمعيار تخضع بالبرهان، يثبتها لم وإذا يُثبتها، ممن البرهان

 تمهيةةةدا للدراسةةةة ذلةةة  يثبتهةةةا،ويتر  وال ينفيهةةةا ال حياديةةةة بصةةةورة منهةةةا العلةةةم يقةةة  الممكنةةةات،
 يصةة  ال وبالتةالي النفةي، نفةي علةى برهةان ذاتةه هةةو أمةر، وجةود إثبةات وبرهةان .الةزمن مةع للحسةم
 عملةه لةبطالن سةلفا   الفشةل ونتيجتةه اعتبةاطي، عمةل فهةذا اإلثبات، برهان لنفي برهان عن البح 
 ألن واإلثبةات؛ للتصةديق ال اإليمةان؛ فةى الحريةة أن أذكةر أن القةارئى عزيزى لى البد وهنا .ابتداء  

 مفهةوم مثةل الثابةت؛ األمةر تصةديق نفةي علةى القدرة يمل  ال والعقل بالعقل، متعلق أمر التصديق
ةةذِّبن  أو يكفةةر أن بنرادتةةه اإلنسةةان يملةة  ولكةةن اثنةةين، يسةةاو  واحةةد زائةةد واحةةد  الحكةةم ذلةة  ُيكن
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 اهلل بوجةود التصةديق:تقةو  التةي المقولة صحت الوجه هذا ومن الفعلي، أو القولي بسلوكه العقلي
 . أخالقي موق  به واإليمان الزم، فطر  عقلي موق 

. يةةدركها لةةم أو أدركهةةا سةةواء موجةةودة هةي بةةل بندراكةةه، مرهونةةة ليسةةت الشةةيء موجوديةةف
 شرطا لي  اإلدرا  فنن المدركين، بعض يدركه ال أو يدر  ال ما الموجودات من يكون أن فيجوز
 تةزداد المطلق والغيب النسبى بالغيب اإليمان زاد وكلما. اإلدرا  شرط الوجود وإنما الوجود، في

تربيةةة الشخصةةةية المتوازنةةة السةةةوية  و بةةةل القاصةةرة، أدراكاتةةه قةةةدرة ووتةةزداد اإلنسةةةان إيمةةان درجةةة
 هةةل غيبيةةا   يكةةون أن يمكةةن فالمةةدر  بسةةيطة وقفةةه لةةى وهنةةا. القةةادرة علةةى تنميةةة نفسةةها ومجتمعهةةا

 يةئضةو  سةنة لة أ 50 بعةد علةى نجةم ينفجةر عنةدما فمةثال   غيبةى نعةم القةارئى، عزيةزى هةذا تتصور
 يحةةيط قةةد والبعةةد المكةةان ولكةةن األن انفجةةر قةةد الةةنجم أن يعنةةى ال األر  علةةى روئتةةه ونسةةتطيع
 .بالغيب المدر 

 هةو مةا علةى للمةدنر  إدرا ُ  هةو العلمُ  كان ما بمعنى" إدرا  اإلدرا  در  عن العجز" إن
. إدراكةه عةن بةالعجز التسةليم عنةد بةه العلةم يكةون الشريعة بمعيار إدراكه امتنع فما لذا بذاته عليه
 :هي مقامات ثالثة له بالغيب اإليمان إن

  واآلفاق األنف  آيات في التأمل طريق عن ذل  ويتم الذهني، اإلدرا. 

 الثابت واليقين: الجازم االعتقاد . 

 الخالق لحكم والطاعة الخضوع في المتمثل: اإلراد  واالنقياد القلبي اإلذعان. 

 وقلةةب القلةةب، فةةى تكمةةن واراديةةة وعقليةةة روحيةةة مةةن كلهةةا البشةةرية الطاقةةات مجموعةةة
 بمقامات ومراتبه العلم درجات ارتبطت مقامات خلقه لقلوب الخالق جعل وقد العقل، هو القلب
 الوجدانى التكامل مستويات من العالي المستوى يمثل القلب وقلب .المتكامل الجهاز وأ القلب
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 .العقةل وهةو قلبةه بقلةب معرفتةه يركةز ثةم بقلبةه حبيبةه يةرى فاإلنسةان .لإلنسةان الربانيةة النفحةة فى
 يكةاف  نأ نسةاناإل وعلةى الحقيقةة، عةن وحجبةه القلةب سةتر على تعمل طبقات هنا  نأ ويتصور
 الخةةو  مثةةل العابةةدين مقامةةات. القلةةب حقيقةةة لةةىإ يرقةةى حتةةى فشةةيةا شةةيةا الحجةةب هةةذه ليزيةةل
 القلةةةب يحسةةها األشةةةياء هةةذه وكةةةل ومنتهةةى، غايةةةة لهةةا والرضةةةا والتوكةةل والزهةةةد والشةةوق والحةةب
 بجميةع والعقةل القلةب بةين التةوازن يعنةى يجةابىاإل والسةلو  الداخليةة السعادة إن. العقل ويدركها

 ال عةالم فةى نعةيش فةنحن. للشةخص اإلنسةانى للكيةان ثةةو والمور  المدركةة والمقامةات المسةتويات
 .القليل من أقل نراه وما مرئي،

 الجسةةةد حةةوا  تسةةتخدم الةةنف  ،والةةروح الةةنف  بةةه مةةادى جسةةد مةةن اإلنسةةان يتكةةون
 ماديةة الغيةر بةالعوالم لإلتصةا  فتسةتخدمها األخةرى حواسةها لهةاو  ،المةادى بعالمنا لتتصل المادى
 البركةة الخيةر فةى منهةا ،وإيجابةا سةلبا الماديةات فةى للتةأثير غيبيةة خفية قوى تستخدم هيو  الغيبية
 يفةارق الجسةد بموتو  والنف  الجسد من لكل الحياة مصدر هى الروح .الحسد الشر فى ومنها
 أعلةى درجةة فةى وهةو شةبحا ويسةمى وروحةه نفسةه ذلة  بعد لإلنسان ويبقى الدنيا الحياة اإلنسان
 معرفتةه، إلةى وال إليةه، يصةلوا أن البشر يستطيع ال الذ  هو المطلق الغيب. الجن عالم درجة من
 كةةذل  ،المطلةةق الغيةةب مةةن والعةةر  المالئكةةة المطلةةق، الغيةةب مةةن هةةذا وتعةةالى، تبةةار  اهلل مثةةل
 والفةةةاجر البةةةر وفيةةةه والكةةةافر المسةةةلم فيةةةه يكةةةون فةةةالقبر القبةةةر، فةةةي النةةةا  أحةةةوا  البةةةرز، أحةةةوا 
 معرفةةة بوسةائلنا نسةةتطيع هةل الواحةد، القبةةر فةي يعةةذب مةن وفيةه يةةنعَّم مةن فيةةه والعاصةي، والمطيةع
 .أوالده  مصير أو مصيره أحد يعر  هل. المطلق الغيب من هذا ذل  

 أن يمكةةن هةةل وهةةى الجيولةةوجيين قضةةية أو المنةةا،، أو الطقةة ، مةةثال   النسةةبي الغيةةب أمةا
 غيبةةا   لةةي  هةةذا الجويةةة باألرصةةاد التنبةةا .مطلقةةا   غيبةةا   لةةي  فهةةذا سةةنة، كةةم الصةةخرة عمةةر نعةةر 
 هنةا يصةل أوروبةا فةي جةو  مةنخفض هنةا  أن يعةر  عنةدما .وسةائل ولةه نسةبي غيةب هةذا مطلقا ،
 أن يسةتطيع فاإلنسةان النسةبية، الغيةوب مةن بةل مطلقةا ، غيبةا   ليسةت فهةذه يتخلة ، وقةد كذا بعد
 أن الممكن فمن مطلقا ، غيبا   لي  هذا الغي ، ينةز  ربنا .معينة بوسائل النسبية الغيوب إلى يصل
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 تعطةةي وسةةائل هنةةا  لةةي  ألنةةه يتخلةة  وأحيانةةا   هةةذا، ويصةةدق كةةذا بعةةد سينةةةز  المطةةر أن نعةةر 
 %. 100 صحيحة نتائ 

 سةةةق  يرفةةةع وهةةةو بهةةةا ىلةةةالك ارداكةةةه عةةةدم مةةةن بةةةالرغم الغيبيةةةات مةةةع يتفاعةةةل العقةةةل إن
 ذات الحيةةة األفكةةار نتةةا إ علةةى القائمةةة هةةذه تكةون لةةن العقالنةةي الفكةةر مهمةةةو . التخيليةةة مدركاتةه
 وكسةةةر المعةةةادالت وتحريةةة  العصةةةرية المفةةةاهيم اسةةةتحداث علةةةى والقائمةةةة المعرفيةةةة، الخصةةةوبة
 منةن علةى سةهلة التراثيةة، المعةار  وقداسةة الغيبيةة الثقافةة هيمنةة مةن والةتخلص التلقينية اليقينيات
 ومنتجةات األفكار مع والتداولي والنقد  العقالني التحليلي المسل  هذا انتها  عاتقه على أخذ

 التغييريةةة الفاعليةةة ذات والفلسةةفية التنويريةةة التحةةوالت هةةذه كةةل سةةتجد ولةةذل  .الفكريةةة الحداثةةة
 فةةي والعلةة المشةكلة عةن البحة  عةدم علةى اعتةادوا الةذين أولةة  ِقبةل مةن وتعنيفةا   ومقاومةة رفضةا  

 ويمتنعةون ثقةافتهم تسةتوطن التةي األمةرا  لتشةخيص المباشةر التوجةه بالتةالي ويرفضةون أفكارهم،
 .فيهةةا الخلةةل مواقةةع ومعرفةةة الةةداخل مةةن الثقافةةة نقةةد تحتةةا  المسةةألة أن فةةي التفكيةةر مجةةرد عةةن

 فةي وثقةافتهم أفكارهم فشل وليةمسا  تحمل يريدون ال الذين أولة  ِقبل من الرفض تلقى وكذل 
 .العصرية الحياة واقع مع والتداولي والعقالني المنطقي التماهي

 أختةار منةا ومةن أمةه  رحةم داخةل أتكائةه طريقةة أختةار منةا مةن أمةه  أو أبيةه أختةار امنة من
 هةو دوره ولكةن المولةود مةن تدخل أى دون تم هذا كل  عينيه لون أو بشرته لون أو دمه، فصيلة
 حجةم أختةار الةذى مةن والدتةه  مكةان أو زمةان أختةار الةذى مةن. وقدراتةه بالخالق يمانواال الرضا
 يحةدد الةذى ومةن. نهايةة ال مةا إلى وهكذا الشراين، داخل الدم سريان سرعة أو الداخلية أعضائه
 فةةى ا  مخيةةر  تسةةول مسةةير نةةتوأ لخةةالق فعةةل نةة إ المولةةود اأيهةة. األعضةةاء  مةةن عضةةو كةةل وظيفةةة
 اتبعطةةاء يرضةةى أن يفتةةر  ضةةعي  مخلةةوق هةةو كمولةةود واإلنسةةان الداخليةةة  الوظائفيةةة واتةة أد

 رضةةا حالةةة هةةو المولةةود إن. المولةةود هةةذا شةةىء عنةةه يعلةةم لةةم موتةةه وتةةاريخ مةةيالده ريخاوتةة. الخةةالق
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 ينفةذ فهةو األم رحةم مةن ا  مبكةر  للمولةود نةزو  حةدث لةو وحتةى خةرآ خيار أى لديه فلي  ،وكما 
 .عليه الخالق مقدرات

 الكامةل لإلنسةان الكاملة الحالة كونت كي  الوقت نف  فى واألسهل األصعب الساا 
 إلةةى ينقسةةم فةةالنوم النةةوم، مراحةةل مةةن مرحلةةة كةةل وفةةى النةةوم حالةةة فةةى( والجسةةد والةةنف  الةةروح)

 الجسةد خةار  مةن يةأتى هةو أم داخلنةا فةى النةوم يسةكن أيةن بالةذكر الجةدير بل. مستويات خم 
 مادياتةه تفةوق اإلنسةان غيبيةات نإ شةكله  ومةا يةذهب أيةن ثم يسكن كان أين الحالتين كلتا وفى

 األحةةةالم أن أيضةةةا   الغريةةب ومةةةن. الةةواعى داراكةةةهإ أضةةةعا  مثةةلي واعةةةىالال أدراكةةه نإ بةةةل بكثيةةر،
 وزمةةةن وموضةةوعها سةةرعتها فةةى ويةةةتحكم يعرضةةها ومةةن نراهةةا فكيةةة  نةةائمون ونحةةن علينةةا تعةةر 
 فائدتها  ما ثم عرضها

 علةةةى العظمةةةي الهيكةةةل مةةةع العضةةةالت تضةةةغط مديةةةدا ، نومةةةا   السةةةرير علةةةى تنةةةام وعنةةةدما
 الضةغط أن الةدما  تُةْنب  العضالت في ضغط مراكز فهنا  العظمي، الهيكل تحت التي العضالت
 هةةةذه تةةةذهب .وخةةةدر بتنميةةةل حةةة  وحةةةدث ضةةةعفت، والترويةةةة عتها،سةةة ضةةةاقت واألوعيةةةة اشةةةتد،
 وذات اليمةةين ذات مةةرة وثالثةةين ثمةةان   النةةائم فيتقلَّةةب أمةةرا ، الةةدما  يعطةةي الةةدما ؛ إلةةى المعلومةةة
 .اإلنسان عند إدراكية قوة   هذا الضغطِ  فندرا  الشما ،

 منامةةا   تةةرى وأنةةت النةةوم، فةةي غةةارق وأنةةت نةةائم، وأنةةت فمةة ، فةةي اللعةةاب يةةزداد وأحيانةةا  
 للسان أمرا   الدما  يعطي المعقو ، حده عن الل عاب زاد الدما ، إلى الفم من إشارة تذهب معينا ،
 ريقةه يبتلع فاإلنسان واسعا ، فتحا   المر ء فتحة ويفت  محكما ، إغالقا   الهواء فتحة يغلق المزمار،
 للسةان جةدا   معقةدة عمليةة هنةا  نائم وأنت الوسادة، على اإلنسان ريق لوجدت لوالها نائم، وهو

 .المزمار

 ولكةةةةن اإلنسةةةان يةةةروا نأ يسةةةتطيعون والشةةةيطان، والجةةةن المالئكةةةة أن بالةةةذكر والجةةةدير
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 اإلنسةان اليسةمع فلمةاذا تسةمع التي هي المادة كانت لو. األحيان معظم فى ممكن غير العك 
 هنةا  ولكةن غابةت فمةا موجةودة المةادة فهةذه أخةر  شة  فةى ومركةز منتبةه غيةر وهةو بةل نةائم وهو
 الوعى حالة عن عدتباف آخر بشيء انشغل الذ  هو الساكن المادة، هذه داخل ساكن آخر شيء
 أهةةل مةةن فتشةةخص يمشةةى أو يةةتكلم أو مفتوحتةةان وعينةةاه ينةةام النةةا  بعةةض النةةوم، عنةةد. نتبةةاهواال

 أن بمعنةةةى  تمةةةت العضةةةوية الوظيفةةةة أن مةةةن بةةةالرغم مرضةةةية حةةةاالت بأنهةةةا الحةةةاالت هةةةذه الطةةةب
 هو وببساطة واإلجابة. الفرق  فما ا  مرض هذا أعتبر ولكن برجليه تحر  أو فمه من تكلم اإلنسان
 .النوم خال  وظائ  من تتم لما درا واإل الوعى وجود عدم

 التةي المعلومةات معالجةة فةي النةوم أثنةاء ينشةط النةائم دمةا  أن حةديثا   العلمةاء وجد ولقد
 هةو النةوم نوأ النةوم، بعةد السةتعمالها جةاهزا   ليكةون جديةدة مهةارات ويتعلم النهار، في عليه مرت

 الةذ  مةن بةل النةوم، أثناء الدما  بها يعمل التي الطريقة من العلماء ويعجب. للتعلم جدا   ضرور 
 الةذاكرة تةتم وكية  الخاليةا، بةين التنسةيق على يشر  الذ  ومن الرائع  األداء بهذا يعمل يجعله

 الوقةةو  منةا تسةةتحق وتعةالى تبةار  الخةةالق آيةات مةن آيةةة بحةق إنهةا المعلومةةات، حفة  وعمليةات
للمكةةان حسةةب نظريةةة النسةةبية الخاصةةة، لكنةةه ال يعةةدو  عةةد فيزيةةائي رابةةع يزمةةن لإن ا. أمامهةةا طةويال  

يعبةةر الوقةةت عةةن المسةةافة الزمنيةةة  .كونةةه وسةةيلة لتحديةةد ترتيةةب األحةةداث بالنسةةبة لمعظةةم النةةا 
. وحةدات قيةا  الوقةت والةزمن منةيالز  لخةطاالفاصلة بين األحداث أو التعبير عةن نقطةة مةا علةى 

ع، كمةا تسةتخدم كسةور هةذه الوحةدات للتعبيةر عةن تشمل الثانية والدقيقة والساعة واليوم واألسبو 
الوقت أيضا، أما الشهور والسنين فنن إستخدامها كوحةدات لقيةا  الةزمن فهةو غيةر دقيةق بةالرغم 

 من شيوعه، وذل  إلختال  أطوا  الشهور وأطوا  السنوات.

 نعم اهلل سبحانه وتعالى على عبةاده كثيةرة ال تحصةى وأحةد أعظةم هةذه الةنعم نعمةة النةوم.
وأكثةةر مةةن يشةةعر بأهميةةة هةةذه النعمةةة مةةن يعةةاني مةةن مشةةاكل واضةةطرابات فةةي النةةوم. فةةالنوم يعطةةي 
الجسةةم الراحةةة التةةي يحتاجهةةا بعةةد جهةةد يةةوم كامةةل لكةةي يسةةتعيد نشةةاطه وهةةدوءه لليةةوم التةةالي. 
واإلنسان الطبيعي يقضي حوالي ثل  حياته نائما، فالذ  بلغ الستين عاما يكون قد قضى حةوالي 
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امةةةا وهةةةو فةةةي حالةةةة النةةةوم. وخةةةال  هةةةذا الوقةةةت الطويةةةل تحةةةدث العديةةةد مةةةن التغيةةةرات عشةةةرين ع
 ،والوظةةةائ  العضةةةوية الهامةةةة للجسةةةم مةةةن إعةةةادة بنةةةاء ألنسةةةجة الجسةةةم وإفةةةراز هرمونةةةات وغيرهةةةا
ويحصل الكثير من أعضاء الجسم على راحته كالقلب والدما  وغيرها. وآلية النةوم عمليةة معقةدة 

ضاء ارتباطا وثيقا. وقد تحدث بعض االضطرابات العضوية أو النفسية أو ترتبط فيها مختل  األع
السلوكية التي تاثر على آلية النوم وينت  عنها اضطرابات في النوم. وتعتبةر اضةطرابات النةوم أحةد 

والنوم الغير  ،أكثر المشاكل الطبية شيوعا. فالكثير من األمرا  العضوية المعروفة تاثر على النوم
 بدوره على صحة اإلنسان.صحي ياثر 

 شكله من اإلنسان يرى ماذا

 الجلةةةد مةةةن الخارجيةةةة الطبقةةةة أال يةةةرى ال انسةةةان أى نإ جسةةةمه  مةةةن اإلنسةةةان يةةةرى كةةةم
 غيبةةى هةةو والبةةاقى للوجةةه بالنسةةبة الطبقةةة هةةذه حتةةى يةةةر   دون فقةةط األمةةام ومةةن للجسةةم المغطةةى
 فاإلنسةةان للوجةه الشةكلى الجمةا  لرويةة والمةرآه الضةوء اسةتخدام بةدون وطبعةا   ،لإلنسةان بالنسةبة
 خلةق لمةاذا هةو للةذهن يةرد الةذى والسةاا . شةكله جمةا  يةرى ال و النا  من لغيره الجما  يرى
 شةهادة غيةره فةى اهلل خلةق يةرى وجعلةه الموجةودات المخلوقات،وأشةر  سةيد وجعله اإلنسان اهلل
 تقةةويم، وأحسةةن صةةورة أجمةةل فةةي اهلل خلقةةه قةةدول قليةةل  إال جسةةده فةةى اهلل خلةةق يةةرى وال عةةين
 أكمةل علةى بوظائفهةا القيةام من األعضاء هذه ومّكن إليها، يحتا  التي األعضاء جميع فيه ورّكب
 .نهي وال أمر وال إرشاد وال بتوجيه ال ذل  في اإلنسان من تدخل أ  دون من وجه،و

 غيةةر بفةةم ونأكةةل ونةةتكلم نراهةةا ال بةةأذن ونسةةمع نراهةةا ال بعةةين نةةرى فةةنحن للةةرأ  ونةةأتى
 نزيمةةاتإ مةن والكيموحيويةةة ائيةةيالكيم التفةةاعالت عةن ناهيةة . نةراه ال بةةأن  نشةم ونتةةنف . مرئةى

 فيهةا، تحكةم وأ منةه علم دون تحدث اإلنسان داخل دورات من وغيرها كرب  ودروة وهرمونات
 الكهربيةةة شةةاراتاإل عةةن نةةتكلم ولةةن. والشةةرايين واألوردة بالةةدم إلنسةةانل المغلةة  الغيةةب يةةزداد و

 كةان لةو حتةى السةريعة سةتجابةاال درجةة فةى حالى كومبيوتر جهاز ىأ سرعة تتحدى التى العصبية
 . كبيوتر سوبر



 
 

81 

بةةل أن أكثةةر األعضةةاء الداخليةةة لإلنسةةان تقةةوم بوظائفهةةا مةةن دون أن يشةةعر اإلنسةةان بهةةا 
وبعملها،كمةةا هةةو الحةةا  فةةي المعةةدة وهضةةمها للطعةةام، والكبةةد واستخالصةةه المةةواد النافعةةة مةةن 
الغةةذاء،والقلب وضةةخه الةةدم إلةةى جميةةع أجةةزاء الجسةةم وتزويةةدها بالغةةذاء واألكسةةجين، إلةةى غيةةر 

 .ي تزاولها األعضاء من دون أن يشعر بها اإلنسان إطالقا  ذل  من المهام الت

كما أن اإلنسان في إحساسه بالتعةب واإلرهةاق،والجوع والعطةش، وشةعوره بالحاجةة إلةى 
 هةةو النةةوم والراحةةة،والطعام والشةةراب،وكذا تحةةر  الغريةةزة الجنسةةية لديةةه ومةةا شةةابه ذلةة  مةةن أمةةور،

بهةةذه األشةةياء بنفسةةه مةةن دون أ  تةةدخالت غيةةر محتةةا  إلةةى معلةةم يعلمةةه ذلةة ، بةةل أنةةه يحةة  
 .خارجية مهما كان نوعها

 أنةةه إال اإلنسةةان قةةدرات مةةن وبةةالرغم واعيةةة، ومةةادة داخليةةة، غيبيةةة كتلةةة هةةو فاإلنسةةان
 والمحيطةةات البحةةار وقيعةةان غيةةب، والكواكةةب النجةةوم بمليةةارات الملةة  المتسةةع الكةةون أن يعةر 
 الداخليةةة والعمةةارة غيةةب، والةةنف  غيةةب، والةةروح غيةةب، والنسةةبى المطلةةق والةةزمن غيةةب، العميقةةة
 قبةةةل نسةةةانواإل غيةةةب، اإلنسةةةان جسةةةم داخةةةل والحيويةةةة الكيميائيةةةة والتفةةةاعالت غيةةةب، لإلنسةةةان
 الةذى الغيةب هذا كل بعد بالغيب اإلنسان اليامن لماذا الساا  ويأتى. غيب هو أمه رحم دخوله
 .وخارجه داخله من يعيشه

 والرقيقةة جةدا   الصةغيرة الصةفائ  مةن رقعة هنا  أن يجد سطحها على األر  لب من والناظر
 التةى الحةرارة ذات المنصةهرة الصةخور مةن بحةر فةى تسب  الصفائ  وهذه نفسها البرتقالة كقشرة جدا  
 عليهةةا مةةن يجةةد ولكةةن فنةةاء إلةةى الصةةفائ  وهةةذه ،معهةةا التكيةة  أو مجاراتهةةا علةةى قةةدرة لإلنسةةان لةةي 
 التربةةةة مةةةن ر أ قطعةةةة المةةةتال  البشةةةر فوقهةةةا ويتصةةةارع بةةةل الكةةةاذب وبجبروتةةةه الزائلةةةة بقوتةةةه يتفةةةاخر
 ولمةاذا الطمةع هةذا كةل فلماذا الحجارة، وقودها عرةتسم نار من واحة إال هو ما أسفلها التى السطحية

 . جهو  ظلوم المادى اإلنسان إن البشرية   للهاوية االندفاع هذا كل
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 ولكنهةا مختلفةة ووظيفةة آليةة لةه نظةام وكةل متنوعةة ا  نظمة نجةد اإلنسةان داخل فى نظرنا لو أما
 والةدم، والكبةد والكلةى المةخ اهلل منهةا خلةق والتةى الخليةة وهةى واحةدة أساسةية وحةدة مةن مبنيةة جمعيا  
 منهةا وخلةق ،تكوينةة بدقةة الةدم مثةل سةائل هةو ومةا والجمجمةة العظةم مثل صلب هو ما منها وخلق بل
 كةل ورغةم ولكنهةا تحصةى ال نعةم أنهةا ،نهائيةة ال تنويعةات أنهةا .متعةر  سةط  ذو هو وما أمل  هو ما
 مةر  ميكةروب وبوجةود ولكةن ،المظلةم الجسةم فةرا  يحتويها ومنضبطة متكاملة نظم فهى التباين هذا
 ال وقةد .األنظمةة بةاقى فةى تغيةرات عنهةا تنشةأ محةددة آليةة أو معةين نظةام فةى اضةطراب يحةدث واحد
 علةى الجبةار الضةخم الكةائن هةذا فةأين ويمةر  اإلنسان لدى الهائلة الدفاعية األنظمة كل عليها تقدر
 المجردة  للعين بالنسبة مرئي الغير الميكروب هذا من حوله من

 يةدخل تكونةه بدايةة حةينت وعنةدما نفسه، األب زوا  قبل أبيه ظهر غيب فى موجود بناال إن
 بالحبةل تسةمى هةى التةى الحيةاة بأنبوب تغذيته فى وتبدأ الضيق الرحم ظالم فى األم لرحم النطفة غيب
 مةرة ليخةر  للجنةين النمةو كمةا  لطةور النهايةة فةى ليصةل نقسةاماال فى ويبدأ ،راديةإ ال وبصورة السرى
 عليهةةا يعةةيش األر  نةةور إلةةى نتقةةا الا ليبةةدأ األم مةةع الحيةةاة حبةةل ينقطةةعو  األم رحةةم ظةةالم مةةن أخةةرى
 كةةل تاركةةا   عليةةه تحصةةل ومةةا بمتاعهةةا األر  مةةن ليخةةر  المنيةةة سةةاعة تةةأتى ثةةم .ويكبةةر وينضةة  ويأخةةذ
 وال ليتحلةةل جسةةمه داخةةل مةةن منةةه شةةىء كةةل أخةةذ فةةى األر  ديةةدان لتبةةدأ القبةةر ظلمةةة ويةةدخل شةة ،
. الةةزمن مةةع تفنةةى ال أنهةةا حةةديثا   علميةةا   ثبةةت والتةةى الفقةةرى العمةةود آخةةر فةةى صةةغيرة عظمةةه إال منةةه قةةىتب

 األم، رحةم مةن عليهةا يعينةه مةا يأخذ للحياة بدخوله إنسان لكل عتياديةاال الصورة هذه تلخيص ويمكن
 يكةون إلنسةانفا األدوار وتتبةاد . ظةالم إلةى ظةالم مةن فهةو أخةذه ممةا شىء له يبقى ال يغادرها وعندما
 المجتمةةع مةةع وسةةلو  وأخةةالق وأمةةوا  شةةهادات مةةن يملكةةه مةةاع يسةةأ  زواجةةه وعنةةد ا  شةةاب ثةةم طفةةال  
 ،(أوالده أوالد) ألحفةةةاد ا  جةةةد ثةةةم ا  أبةةة صةةةب ي اهلل رادأ ولةةةو تتةةةزو  ثةةةم ،محيطةةةة كبيةةةةة والةةةزمالء العةةةائلى
 وينظة  ويغسةل تمامةا   عاريةا   يولةد اإلنسةان أن الغريةب ومةن. الطبيعية الحاالت فى دورته تكمل وبذل 
 عنةه خلةعت الوفةاة وعنةد ،مباشةرة الةوالدة بعةد أذنةه فةى يةاذن ثةم أهلةه ليسةتره نظيفة مالب  فى يل  ثم

 ويصةةلى اإلنسةان ليسةةتر القمةا  مةةن قطعةة فةةى ويلة  ويغسةةل ،أمةه والدتةةه كيةوم عاريةةا   ويصةب  مالبسةه
 كةان ولةو .ودينةه ربةه عةن سةااله ويةتم المظلةم الضةيق القبةر يةدخل ثةم ،هبةدأ ما ليكمل آذان بدون عليه



 
 

83 

 مةن ،وفاتةه بعةد حتى تنقطع ال التى الخيرية أعماله بعدد له كثيرة سريه أحبا  مد قد فهو ا  خير  اإلنسان
 بةأذن توقة  بةدون وفاتةه بعةد حتةى الخيةر يجنةى تجعلةه جاريةة صةدقة أو لإلنسةان يةدعون أهل أو أوالد
 .  اهلل

 

 علمةةت وقةةد الةةدنيا علةةى تبكةةى الةةنف 
 فيهةةةةةةةةةا ومةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةدنيا إلةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةركنن
 خازنهةةةةةةا رضةةةةةوان غةةةةةةدا   لةةةةةدار وأعمةةةةةل

 

 فيهةةةةةةةةا مةةةةةةةةا تةةةةةةةةر  فيهةةةةةةةةا السةةةةةةةةالمة أن 
 ويفنيهةةةةةةةةةا يفنينةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةالموت
 ناشةةةةةةةةيها والةةةةةةةةرحمن أحمةةةةةةةةد والجةةةةةةةةار

 

 

 
             

                    
 
 
 
 
 

  



 
 

84 

  



 
 

85 

 

 

 

 

 

 

  الرابع الفصل

 
 



 
 

86 

 سةنتحدث مةا لتبسةيط علمى سا أ وضع من البد النقطة هذه فى الدخو  قبل
النجةوم علةى أبعةاد كبيةرة جةدا  حةو  ففةي نظامنةا الشمسةي تةدور الكواكةب . فيه

 قيةةةا  وحةةةدة هةةةي الضةةوئية السةةةنةيطلةةق علةةةى وحةةةدة قياسةةها السةةةتة الضةةةوئية. و 
 تبلةغ. والنجةوم األر  بين كالمسافة جدا   والبعيدة الكبيرة للمسافات تستخدم
 18 يقطةع الضةوء فةان السرعة وبهذه ، ثانية/كيلومتر أل  300 الضوء سرعة
 التةةي المسةةافة تبلةةغ. الضةةوئية الدقيقةةة تسةةمى وهةةذه الدقيقةةة فةةي كيلةةومتر مليةون
 أو كيلةةةومتر(  12 10) تريليةةةون 9،46 تبلةةةغ واحةةةدة سةةةنة فةةةي الضةةةوء يقطعهةةةا

 عةةةةن األر  بعةةةةد تسةةةةاو ) فلكيةةةةة وحةةةةدة 63240 أو ميةةةةل تريليةةةةون 5،88
وحةدة زمةن إلةى الفمتو ثانية فهى أصةغر  أما .(كيلومتر مليون150 أ  الشم 

 (.  الثانية من 15-10)  اآلن وهى تساوى

( لالنقسةام القابةل غيةر غريقيةةباإل وتعنةي) الةذرات تسةمى صةغيرة دقةائق مةن تتكةون المادة أن وبما
 داخةل (البروتونةات) موجبةة جسةيمات وهةى النوويةة تحةت بجسةيمات مملا فرا  هي الذرات نوأ

 ذات مجةرات فةى تةدور( فولةت مللةى 0.5) لكترونةاتاإل تسمى الشحنة سالبة وجسيمات النواة
 كجةةةم 31- 10×  9.11 لكتةةةروناإل كتلةةةة بلةةةغوت. ةسةةةبع عةةةددها يبلةةةغ مختلفةةةة طاقيةةةة ياتمسةةةتو 
 قةةوة تعةةاد  قةةوة هنةةا  أن هنةةا نةةذكر نا والبةةد .البروتةةون كتلةةة مةةن 1836 تقريبةةا يسةةاو  والةةذ 
 لكترونةاتاإل بةين التنةافر قةوة وهةى النواة وخار  داخل والسالبة الموجبة الشحنات بين التجاذب
لكةةن كيةة  تتبةةع اإللكترونةةات هةةذه المسةةارات دون . وبعضةةها الموجبةةة البروتونةةات وكةةذا وبعضةةها

إخفةةةاق  وكيةةة  ال تصةةةطدم ببعضةةةها الةةةبعض علةةةى الةةةرغم مةةةن أبعادهةةةا متناهيةةةة الصةةةغر وسةةةرعاتها 
لكترونةةات وحجةةم كةةم/ ثانيةةة( التةةي تتحةةر  بهةةا  لنعقةةد مقارنةةة بةةين حجةةم اإل  1000المدهشةةة )
إذا قمنةةةا بتكبيةةةر الةةةذرة حتةةةى تصةةةل إلةةةى حجةةةم األر ، سةةةيكون اإللكتةةةرون فةةةي حجةةةم  .األر 
 التفاحة. 
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 الضةوئية السةنوات بمقيةا  والنجةوم الكواكةب دوران جمعنةا مةا إذا وهةو هنا الموضوع للب ونأتى
 وكتةةةل لألحجةةةام كلةةةه هةةةذا وأرجعنةةةا ثانيةةةة الفمتةةةو فةةةى( مجهريةةةة جسةةةيمات) األلكترونةةةات ودوران
 ومجازيةةا   وبالتةةالى البشةةرى الجسةةم داخةةل الةةدم كةةرات بسةةرعة تسةةير أنهةةا نجةةد الةةدوارة األجسةةام
 .الكبر فى المتناهى إلى الصغر فى المتناهى من المطلق الكون مركز اإلنسان أن القو  يمكن

 علةةى ربةةه يشةةكر أن إال نفسةةه لإلنسةةان سةةبيل ال وقةةدرات ملكةةات ففيةةه معجةةز شةةىء هةةو
 بةين التمييةز علةى ةوالقةادر  راديةاإل وغير راديةواإل والنفسية الحركية التدابير مقر فهو. النعمة هذه
 الجمجةةة يسةكن الةذى الطةةرى الهةش العضةو هةذا بأنةةه العقةل عةر  التشةةري  وعلةم. والشةر الخيةر
 مةةةن تحميةةه بأغشةةية عليةةه وتحنةةو اإلنسةةان جسةةم تعلةةةو والتةةى أساسةةية، أجةةزاء ثالثةةة مةةن ويتكةةون

 التى الحيوية العمليات من الكبير كمال من بالرغم حسا   له نسمع وال ،الجمجمة بعظام حتكا اال
 تةدابيره ندر  وال ندركه ال ونحن  والرأ الجسد يحتوية بما يلم فهو. الواحدة الثانية فى بها يقوم
 العصةبية تواإلشةارا الخاليةا وباليةين النتةاات بعةض عةن عبةارة تشةريحيا   العقةل و. فعله رد وسرعة

 .هش نسي  فى والمتنوعة والمتواترة المستمرة

 والتةدابير والةروح النوم مع يتعامل فهو اإلنسان من والمجهو  المعلوم مع يتعامل والعقل
 عمةل يتركز الذى العضو وهو الجسم، أعضاء لبقية الحياة ستمرارال األساسية راديةالإوال راديةاإل

 لترتيةةةب عةةةا  بنشةةةاط يعمةةةل ولكنةةةه الةةةروح عةةةن بعيةةةدان  النةةةوم معيةةةه فةةةى يكةةةون فهةةةو بداخلةةةه النةةةوم
 كةةان العقةةل أن مةةع متعةةب وغيةةر نشةةيط أنةةه ليجةةد اإلنسةةان ويصةةحو ،المعلومةةات مةةن المسةةتحدث

 .العادى الحياتى النشاط أثناء عليه كان ما أضعا  نشاطه

 الكتروكيميائية، رتدادا وبسرعة الخلوى، المستوى على كونت المخ فى األفعا  ردود إن
 ببةةواطن عليمةةة هشةةة كتلةةة أنةةه مةةن وبةةالرغم. الجسةةم أعضةةاء بةةاقى سةةتجابةا تفةةوق سةةرعات وهةةى
 ،تقسةةيماتها سةةبب أو وجودهةةا سةةبب تعلةةم وال مكانهةةا تختةةار لةةم أنهةةا إال الجسةةد ببقيةةة و األمةةور
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 أدر  وإال ماهيتهةةا تةةدر  ال ولكنهةةا تناسةةق فةةى معةةا   تعمةةل التةةى المجةةرات مةةن عةةدد بمثابةةة فةةالمخ
 . الجسد أعضاء فى سيموت من أو  أنه العقل در وأ بل األفعا  ردود وعر  الموت

 وتةةةدابير لألختيةةةارات رداىاإل المركةةةز يكةةةون والعلمةةةى الثقةةةافى المخةةةرون نتيجةةةة والعقةةةل
 الجسةةد مكونةات بكةةل المحةيط العضةةو وهةو. اإليمةةان و الهدايةة رأسةةها وعلةى المتاحةةة األولويةات

 .يحركهةا الةذى أنةه ليتأكةد عينه أمام يده يحر  طفل ترى أن ويكفى. به آخر عضو ىأ يحيط وال
 نعةر  وال نولةد فنننةا الةوالدة بعةد طرافنةاأ أجزائنا تكوين حقائق نكتسب أننا القارئ عزيزى ولتعلم
 هةو المةخ يكةون أن ختةارا الةذى من نفسه يطرح الذى والساا . أطرافنا فى التحكم نستطيع اننا

 أختةةةار    مةةةن هةةةو الخةةةالق أن أم اإلنسةةةان هةةةذا أختةةةار هةةةل الجسةةةم  بةةةاقى فةةةى المةةةتحكم العضةةةو
 حةدود فةى لةه يختةار المةتحكم العضةو ولكةن المةتحكم العضةو هةو من يحدد لم اإلنسان وبالتالى
 .وثقافته ومعلوماته معتقداته

 الكةالم وتعرية  اإلنسةان، لةدى مكانياتاإل و الصفات أهم من هى الكالم على والقدرة
 بهةةةا ليسةةةترجع اللغةةةة يسةةةتخدم فاإلنسةةةان. وذهنةةةا   وتعبيةةةرا   نطقةةةا   الرمةةةوز سةةةتخداما علةةةى القةةةدرة هةةةو

 فةالكالم. واقعيةا   وجةودا   حاضةره فةى توجةد ال التةى األمةور و األشياء ويعال  بل الماضية األحداث
 نأ هةةةايمكن فهةةى البشةةر ، الرقةةى سةةةلم قةةىتر وي ينةةا  بهةةا اإلنسةةةان لةةدى اهلل أودعهةةا خارقةةة قةةوى
 الكلمةة فنعمةة. الكلمةة هةى الحضةارات مةن بالقةديم حتفا اال فمركز وسلوكياته، نفعاالتها تلخص
 مةةع والتعبيةةر التواصةةل حةةدود لديةةه كةةونت الةةذى النةةا  مةةن األبكةةم تالحةة  عنةةدما تعرفهةةا والنطةةق
 .اآلخرين مع التواصل فى وأسرع بل يتكلم بمن بالمقارنة ضعيفة المجتمع

 المزمةار ولسةان الصةوتية األحبةا  و والحنجةرة والرقبةة واللسةان الفةم هةى، النطق وأجهزة
 الحةر  أو الكلمةة لتنةت  الهةواء مةرور مةن بةد ال ولكةن العقةل، بةه يتحكم دقيق بتوازن تعمل وهى

 كلهةا لهةا الحامةل والهةواء لها المخر  والهواء الكلمة أن الغريب ومن. الهواء مع تخر  فالكلمة
 فةى يعرضةها أن اإلنسةان يحةب التةى الفكةرة أن بةل. الصةوت وقةوة الكلمةة قةوة من بالرغم ترى ال
 ولةةةي  لبعضةةةهم المةةةرئيين األشةةةخاص جمةةةوع بةةةين مرئةةةى بةةةالغير نتواصةةةل فةةةنحن هةةةا،انر  ال ماتةةةهكل
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 .إلنفسهم

 أما. لإلنسان السلوكى والمكنون والثقافى العلمى المخزون أوالد اهم درا واإل والتفكير
 وليةةةد هةةةو اإلنسةةةانى التكةةةوين فةةةى األحسةةةا . والتفكيةةةر لةةةألدرا  الشةةةرعى األب فهةةةو حسةةةا اإل

 المةخ يترجمهةا بالتةالى و والتةذوق، والشةم واللمة  والبصةر السمع من المختلفة البشرية الحوا 
 ودالةةةة الضةةةوء، مكونةةةات الصةةةورة ودالةةةة الصةةةوت، السةةةمع فدالةةةة. أحاسةةةي  إلةةةى أجزائهةةةا بجميةةةع
 كلهةا وهةى الرائحة هى الشم ودالة الطعم، هى التذوق ودالة اإلنسانى، المعرفى المخزون اللم 
 مرئيةة غيةر كلهةا( تةونو الف) الدقيقةة الضةوء ومكونةات والصةوت والرائحةة فةالطعم بالفعل مرئية غير
 .مادية لدالالت وتحويلها معها التعامل من العقل يتمكن المعلوماتى بالمخزون ولكن

 

 القريةب) الماضةي وتعنةى ذاكةرة مةن، يتكةون معنةو  منظور من اإلنساني العقل تركيب إن
 البعيةد المسةتقبل أو المعلةوم القريةب المسةتقبل ويعنةى الخيا  و ،الحاضر وتعنى واآلنية( أوالبعيد
 ثالثةة اإلنسةان أيةام جعةل الذ  المعا ، الزمن ففكرة القارئ مع ذل  ولتقريب. الطموح من وهو
 والخيةةا  الةةذكرى بةةين اإلنسةةان عقةةل وتحةةوالت قةةادم، يةةوم و معةةا  يةةوم و مضةةى يةةوم وهةةى: أنةةواع
 Biological طبيعيةةة سةةاعة اإلنسةةان فيهةةا بمةةا الحيةةة الكائنةةات فةةي توجةةد كمةةا .التفكيةةر تولةةد

Watch ، المعروفةةة الخمةة  الحةةوا  منافةةذ عبةةر بةةالزمن اإلحسةةا  لإلنسةةان تنقةةل السةةاعة هةةذه 
 بةالنوم اإلبصةار حاسةة كتعطةل مةا، بسةبب الحةوا  هةذه إحةدى تعطلةت إذا أمةا. والبصر كالسمع
 النفسةةية الحالةةة أن كمةةا!.   نةةام الةةزمن مةةن كةةم يعةةر  ال بةةالزمن، اإلحسةةا  اإلنسةةان يفقةةد مةةثال ،

 سةفره فةي قطةار يركةب الةذ  فمةثال ،. عليةه الواقعةة الزمنيةة المدة طو  له تحدد التي هي لإلنسان
 يمضةي وإنةه الةزمن بوطةأة يحة  قةد ملةل أو ضةيق حالةة فةى ويكةون ساعات ثالث تبعد مدينة إلى
 لحةل يجلة  الةذ  بينما اإلنساني، الزمن من المهدرة اللحظات هي نتظاراال لحظات ألن بطيةا ،
 ويشةةعر يسةةعفه ولةةن سةةريعا   يمضةةي الةةزمن أن يحةة  المةةدة لةةنف  الصةةعبة الفيزيةةاء مةةادة فةةي اختبةةار
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 فيةه، المتعةايش لإلنسان الزمن وإنكما  لتمدد النسبي المفهوم هذا أن بل السريعة، الزمن بحركة
 الشةخص القةدم، كةرة مبةاراة فةي مةثال   .مختلفةين لشخصةين بالنسةبة واحةد حدث على ينطبق وقد
 بطيةةان، يمضةي الةزمن بةأن ويحة  سةريعا   المبةاراة زمةن ينتهةي أن يتمنةى المنتصر الفريق ياازر الذ 
 النتيجةة ريتغي من فريقة يتمكن حتى بطيةا   الزمن يمضي أن يتمنى المهزوم الفريق ياازر الذ  بينما
 .ذل  تحقيق من يمكنه ولن سريعا   يمضي الزمن بأن يح  ولكنه

 المكونةةة الغرويةةة المةةواد بتغيةةر مةةرتبط لإلنسةةان النسةةبى الزمةةان أن إلةةى ذلةة  مةةن صخلةةن
 شةةعورنا علةةى يطةةرأ خةةتال اال مةةن نةةوع أ  فةةنن الةةدما ، خاليةةا الخصةةوص وعلةةى أجسةةامنا لخاليةةا
 الحمةةةى،) المرضةةةية الحةةةاالت أو النةةةوم بسةةةبب الحةةةاالت بعةةةض فةةةي ،"الحةةةادث" المعةةةا  بةةةالزمن
 للمبةدأ الغرويةات هةذه تغير ويخضع العصبي للجهاز الغرويات توازن في تغيرات يقابلها ،(التسمم
 اإلتجةاه هةو واحةد اتجةاه لةه الةزمن فمحةور ،"الالرجعةة مبةدأ" الحراريةة الةدناميكا مبةادئ من الثاني
 الكائنةةات فةةي التطةةور حركةةة علةةى يسةةيطر هةةذا الالرجعةةة ومبةةدأ أبةةدا ، الةةوراء إلةةى يرجةةع وال األمةةامي
 .جميعا  

 ومةن الخةار   مةن مكتسةب أم داخلنةا موجةود هةو وهةل يةأتى  أيةن ومةن النةوم  يقبةع أين
 النةةةوم يةةةأمر ومةةةن الحيويةةةة  وظائفةةةه معةةةدالت مةةةن يقلةةةل بةةةأن البشةةةرى للجسةةةم أوامةةةر يعطةةةى الةةةذى

 نةزعم بسةهولة ولألجابةة العقةل  النةوم ذلة  فةى يةتحكم فهةل معةين  وقت فى ما شخص لمهاجمة
 ووضةعها اليوميةة المعلومةات مةن المسةتجدات خالله العقل يرتب والذى غيبى مجا  هو النوم أن
 فةالنوم ،هايشةونع دالالتةه نعلةم ولكةن غيةب وهةو معلةوم غيةر فةالنوم إذن. له المناسبة الملفات فى
 الحيةاة سةتمرارا مةن يلةزم مةا ووعةى أدرا  مةن العقلةى للنشةاطات يجلةب الذى الصغير الموت هو
 .النوم بعد

 العقةةل وأن األمةةام إلةةى مسةةتمرة حركةةة الةةزمن أن وعرفنةةا بةةالزمن العقةةل عالقةةة عةةن تحةةدثنا
 تخةةةر ( آنيةةةة لحظةةةة) توجةةةد أال .مسةةةتقبل/ وخيةةةا  ماضةةةي/ ذاكةةةرة إلةةةى ينقسةةةم يكةةةاد لةةةذل  وفقةةةا  
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 الحاضةةرة اللحظةة بةأدب المةادب للعقةةل ممكنةة اللحظةة هةذه إن   والمكةةان الزمةان مةن باإلنسةان
 أو الماضةةي علةةى أبةةدا   يتحسةةر ال الةةذ  اإلنسةةان ذلةة  اإللهيةةة، بالةةذات المعرفةةة العميةةق لإلنسةةان
 . القلق العالم هذا في المستقبل لهواج  يجزع

 بشةةيء والبصةةر كالسةةمع حواسةةه يشةةغل بةةأن وذلةة  الغافةةل لإلنسةةان أيضةةا   تحةةدث وقةةد
 وذلةة  القلةةب إلةةى حبيةةب شةةخص مةةع جلةةو  أو موسةةيقى أو سةةينمائي فلةةم أو مبةةاراة مثةةل لحظةةي
 التفكير يجعل الذ  هو الفرا  هذا .السر وسر السر هما معنويين فراغين داخله في اإلنسان ألن

 بةد ال الصةمت، يشةوبه مكةان فةي وحيةدا   اإلنسةان يجلة  عندما .والمستقبل الماضي بين يتأرج 
 الشةديدة التعاسة له ذل  يسبب وقد وهواجسه المستقبل أو وأحزانه الماضي بين فكره ينتقل أن
 . هلل أمره ويسلم الحاضرة اللحظة متعة يغتنم أن عليه لذا

 وينةةت . اإلنسةةانى والعقائةدى الثقةةافى و العلمةى المخةةرون أنصةهار بوتقةةة هةو الفكةةر لةي أ
 وابتكةارات لةوانأ منةه خةر وت ،وتثبيتةه تةهعمتاب ثةم الموضةوع ثةم الجملةة ثةم الكلمة الفكر هذا عن
 التةةى العقةةل ملكةةات إن. آفاقةةه تسةةاعا مةةن وتزيةةد اإلنسةةانى التةةاريخ فةةى لهةةا حةةدود ال ختراعةةاتوا

 بهةةةا ينفةةةرد صةةةفات هةةةى والتخيةةةل والحفةةة  والتصةةةور، والتةةةذكر، نتبةةةاهاال وهةةةى لإلنسةةةان اهلل وهبهةةةا
 والثقافةةات جتمةةاعى،اال والسةةلو  واللغةةة، والمهةةارات العةةادات كتسةةابا  بةةل. المةةادة عةةن اإلنسةةان
 .لإلنسان المدر  الفكرى المخزون أسا  هى المتراكمة
 ثم حوله، المحيطين وعن والده وعن والدته وعن أوال   نفسه عن يتعلم المولود الطفل إن

 المعةاك  تجاهاال فى اليد تحري  أو الزمجرة إلى البكاء من متباينه فعا أ بردود التفاعل فى يبدأ
 تعلةةيم إنةةه .الةةرد فيبةةدأ لةةه أوليةةا   ا  مخزونةة ليكةةون الكةةالم ثةةم بةةه المحيطةةة اللغةةة يةةتعلم ثةةم للضةةرب،
 ويتةداخل السةابق التفةاعلى المةوروث بجانةب الطفل كبر مع يتطور أولى محيطى مجتمعى انسانى
 .المستقل الشخصى اإلنسانى الفكر ويولد ينت  حتى ذا  مع هذا



 
 

92 

 لةذا الهةواء فى وتتوه تحف  ال ولكنها ماثرة تكون أن ممكن الكلمة أن علم اإلنسان إن
 العلةةوم نقلةةت وبةةالقلم األولةةين، مةةن سةةابق هةةو مةةا لحفةة  سةةجل هةةو فةةالقلم. بةةالقلم تةةدوينها لةةزم
 جديةدة تكنولوجيةات مةن ظهةر مةا وظهةر العلةوم وتطورت بل اإلنسان وتطور وتطورت بل دابواآل
 .لتلخيصها المجا  يتسع ال
 

 رادى،الةةالإ والسةةلو  الةةواعى السةةلو :   أهمهةةا مةةن عديةةدة أنمةةاط لةةه اإلنسةةانى السةةلو 
 فةى مفرطةة وغيةر معتدلةة مةاإ وهةى ،والعقةل الةنف  مةن النةات  التفاعةل دالةة هى السلكويات وهذه
 هلل الشةكر لدرجةة ترتقةى وقةد بةل ،والتواضةع األمانة و الصدق و الخلق لحسن وتميل نفعاالتاال
 يختلة ) الفةردى المسةتوى علةى يكةون وهةو. بةاهلل متصةلة محبةة فةى وتكةون الضراء و السراء فى
. الجمةاعى المسةتوى أو( الطبيعيةة والميةو  النفسةية والحالةة والمكتسةبة الوراثية العوامل ختال با

 مةن العقةل فيهةا يةتحكم ضةوابط فةى الخارجيةة الةدوافع وكذا الداخلية الدوافع به تحكمت والسلو 
 نةةةةات  وهةةةةو اإلنسةةةةانى فالسةةةةلو . والعقائةةةةدى جتمةةةةاعىواال والثقةةةةافى التعلمةةةةى المخةةةةزون خةةةةال 

 إنسةةةانى معرفةةةى مخةةةزون ظةةةل فةةةى و معةةةين ومكةةةان زمةةةن ظةةةل فةةةى البشةةةرية والحاجةةةات التةةةداعيات
 .متراكم

 إنسةةانى سةةلو  هنةا  فلةةي  المتكامةةل المةادى المسةةتوى علةةى يكةون اإلنسةةانى والسةلو 
 علةةى نفسةةه الشةةخص علةةى ثريةةا  قةةد للسةةلو  الةةداخلى المةةردود ولكةةن ،الخلةةوى المسةةتوى علةةى

 تةةةراكم نتيجةةةة نسةةةجتهأ فةةةى خليةةةة بكةةةل ضةةةرر يحةةةدث قةةةد الحاقةةةد فالشةةةخص الخلةةةوى المسةةةتوى
 والشةهوات للرغبةات نسياقاال عدم هو اإلنسانى السلو  وغاية. الداخلى بكونه السالبة الطاقات
 بةةةل. الخارجيةةة نفعةةاالتلال الةةداخلى الةةذاتى الةةتحكم هةةو مصةةدره يكةةون بةةل والةةدوافع، والميةةو 
 الهةادئ الفعةل رد يعنةى الفكةرى فالسةمو السةوى، اإلنسةان صةال  فةى خبية  هةو ما كل وترويض
 مةةع المحبةةة أضةةفاء علةةى القةةدرة يعنةةى معهةةا  والتصةةال الةةنف  مةةع والسةةالم. األحيةةان معظةةم فةةى
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 .األحيان بعض فى الملتوية تكون وقد والمتنوعة المختلفة سلوكياتهم من بالرغم اآلخرين،

 المر  خال  من الحقيقة، هذا ويعر  يح  وهو المادى تكوينه فى ضعي  واإلنسان
 .ضةع  إلةى ضةع  مةن فهةو ضةعيفا   األمةر بةه ينتهةى صةغير وهو جدا   ضعي  هو فكم الفشل، أو
 فةى غالبةا   عليهةا ينةدم قد أفعا  وردود التاعالنف به يادى مما أمره فى العجلة اإلنسان التزم ولذا
إن ضع  اإلنسان الجسد  قد جعله في حاجة أكثر مةن أ  كةائن آخةر إلةى الحيةاة . األمر نهاية

 اإلنسان يتمل  وقد واألبصار البصيرة تعمى وقد وبخيال   كفورا   اإلنسان يكون وقدفي المجتمع. 
 أهةةم مةةن والهلةةع. والسةةلطان والمةةا  الصةةحة دوام نفسةةه لةةه فتهةة  عجةةو  وهةةو والظلةةم بداداألسةةت
 الحقةد أن كمةا. األزمةات أو الشةدائد قةلأ علةى تصةبر وال تتةأثر التةى مطمةنة الغير النف  صفات
 الةةالزم بةةالوقود الحةةروب تمةةد فهةةى ذاتةةه الشةةخص خاليةةا تحةةرق التةةى الصةةفات أكثةةر مةةن والنميمةةة
 . لنشوبها

 اإلنسةةانية الةةنف  ضةةع  علةةى داللةةة هةةى السةةابقة السةةطور فةةى التةةى الصةةفات هةةذه وكةةل
 بعةةض علةةى للحصةةو  الشةةرير للسةةلو  اإلنسةةان تةةدفع صةةفات وهةةى الريةةاء و النفةةاق عةةن ناهيةة 

 بةةالنف  والتمسةة  واإليمةةان المحبةةة هةةو اإلنسةةان فةةى العجلةةة وعةةال . الفانيةةة الماديةةة المكاسةةب
ولعةل . هلل حبةه قةوة مةن الماديةة قوتةه ويسةتمد بةل خالقةه أمةام ضةعي  الراشةد واإلنسان. المطمةنة

النزعةة االجتماعيةةة لةدى اإلنسةةان ليسةت فةةي أصةولها الخةةو  والقلةق الةةذين نعمةل علةةى التخفيةة  
منهمةةةا، ولكةةةن بظهةةةور الحيةةةاة فةةةي المجتمةةةع تظهةةةر الحاجةةةة إلةةةى التربيةةةة، فالتربيةةةة ضةةةرورية للفةةةرد، 

 فبواسطتها يحقق أنسيته.

 طاقةةة يجعةةل إنسةةان لكةةل والربانيةةة والروحيةةة الحيويةةة للطاقةةة الحقيقةةي عىاالةةو  األدرا  إن 
. المحةةةيط المجتمةةةع علةةةى السةةةالم تضةةةفى إيجابيةةةة طاقةةةة وتشةةةع الكةةةون فةةةى الخيةةةر تنشةةةر محبةةةةال

 جسةةد فهةةو فقةةط، المةةادى الجسةةد هةةذا لةةي  فهةةو شةةمولية بنظةةرة لنفسةةه ينظةةر أن البةةد واإلنسةةان



 
 

94 

 تعةين لطيفةة طاقةات ذات واعيةة مةادة هو اإلنسان أن أى معلق نجمى وجسد أثيرى وجسد مادى
 هةةو والمتةةزن الصةةحي  الشةةخص ولةذل . ومحبةةة وسةةالم لطةة  فةى رتقةةاءاال علةةى الكثيةة  الجسةم
 أمكن وإذا. شمولى صحى مفهوم وهو المتنوعة ولطائفة الكثيفة مادياته بين إتزان حالة فى إنسان
 هةو بمةا الكونيةة الطاقةات سةتجالبا بمعنةى الخةارجى والةوعى الةداخلى الةوعى بةين تةوازن حةدوث
 ومنهةا الطاقةات مةن لطية  سةتوىمب الكةون مةع التوحةد لإلنسةان فةيمكن داخلية طاقات من متاح

 .المتنوعة الكونية الطاقات من يجابيةاإل الطاقة ستجالبا فى ويتحكم بل يكتسب

 اإلنسةان أن تصةورولن. شةفتيه بةين العةالم يجمةع أن اسةتطاع الةذ  المخلةوق هذا عجيب 
 حتةةى الشةةجرة هةةذه لصةةاحب ويهمهةةم اليهةةا ويشةةير بهةةا ويمسةة  شةةجرة إلةةى يةةذهب كةةان قبةةل مةةن
 مةن واألفةراد واألنةواع األجنا  من وماليين ماليين عن تعبر شجرة كلمة ولكن يريد، ما عنه يفهم
 و ،وثمةةرة وأوراق وجةةذور صةةلبة سةةاق لةةه طويةةل نبةةات أنهةةا وهةةو مشةةتركا شةةيةا تحمةةل التةةي الشةةجر
 مشةةتركة األشةةياء هةةذه .االنجةةرا  مةةن التةةةربة وامسةةا  والثمةةار الخشةةب وانتةةا  لإلظةةال  بهةةا ينتفةةع
 مةن شةكل ألنهةا اإلنسان، على خطير تأثير لها الكلمة إن. األجنا  من الماليين عن تعبر ولكنها
 لمتلقةىا والشةخص المتحةدث الشخص درا إ على تعتمد والتى بالمعانى المحملة الطاقة أشكا 
 بين أنز  خلقه يكلم أن اهلل أراد فعندما إيجابية، طاقة هى الكلمة وطاقة. بينهم المعرفى لتقاءواال

 ناتاالةةدي بمختلةة  خالقةةه يعبةةد اإلنسةةان أن كمةةا والقةةرآن، واألنجيةةل التةةوارة فةةى الكلمةةة أيةةديهم
 كلماتةه فةى المةتحكم فاإلنسةان. نورانيةة طاقةات تكتسب طيبة كلمات  جعلاف. بالكلمة والعقائد
 آال  بعةد إال يحةدث ال الفةم مةن عامةة بصةفة الطيبةة الكلمةة خرو  أن والدليل نفسه فى يتحكم

 عضةةةةلى بمجهةةةود والقيةةةام بةةةةل والنفسةةةى الثقةةةافى المخةةةزون علةةةةى المعتمةةةدة والقةةةرارت العمليةةةات
 .النفو  فى المحبة لمعنى والمشرق الحقى صالح  فى الكلمة تكون أن غتنمفا وكيميائى،

 سةةةعة مةةةن عنةةةدها بمةةةا المجمعةةةة اللغويةةةة القوالةةةب هةةةذه عبةةةر العلةةةم اإلنسةةةان ويكتسةةةب 
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 األفكةةةار مةةةن وات،ذالةةة غيةةةر حتةةةى التجريةةةد و التجميةةةع اإلنسةةةان ويسةةةتطيع. شةةةمو  و واسةةةتيعاب
 و التحليةل و الفهم و األخالق و الفضيلة و التوحيد و اإليمان و الخو  و الحب مثل المجردة
 الظةواهر لكةل فةيمكن .المعقةدة المجةردة المعنويةة الذرات وعالم المادية الذرات عالم و الفلسفة

 اللغةة فةي كلمةة كةلف. مجةردة تعةاري  و عنةاوين وتعطيهةا كتةاب فةي تجمعها أن مثال   الطبوغرافية
 العةالم أجةزاء إن. العةالم اسةتيعاب فةي العقةل طبيعةة يعكة  تجميةع هي فعال   أو ا  اسم كانت سواء

 لمةا محةدودة قواعةد لعلةمل يكةن لةم ولةو محدودة، قوالب على يستوعبها اإلنسان ولكن المتناهية
 . استيعابها أمكن

 محصةةةلة وهةةةي والنفسةةةى جتمةةةاعىواال والثقةةةافى العلمةةةى والمخةةةزون رادةواإل درا اإل إن 
 القةةارئ عزيةةزى رفةةاخت النفةةو  فةةى السةةحر مفعةةو  لهةةا والكلمةةة. فمةة  مةةن تخةةر  التةةى الكلمةةة
 األيجابيةةة لطاقتةة  تضةةي  أنهةةا بةةل ككةةل ولمجتمعةة  لةة  وبنةةاءة إيجابيةةة دائمةةا   جعلهةةاوا الكلمةةة
 .أرضه على وخليفته اهلل عبد من  لتجعل

 الماديةةة، العناصةةر مةةن العديةةد مةةن مركبةةة متناسةةقة منسةةجمة متماسةةكة وحةةدة اإلنسةةان
 وروح جسةد اإلنسةان  ألن المعنويةات فةي تفةريط وال الماديةات فةي إفةراط فال. والطاقية والروحية،
 خاللهةا مةن ونتعةايش نعيشةها التةى العبةادات كةل إن. والتسةبي  التقةدي  عةالم فةي يتحةر  والكل
 ال مةةاو  نحبةةه فيمةةا بةةل متةةاح، وغيةةر متةةاح هةةو فيمةةا الزهةةد علةةى تعتمةةد الخةةالق مةةع روحيةةة صةةلة فةةى
 والنحقةد نتنةاف  فةال معهةم هو ما نزهد ألننا النا  مع محبة حالة فى داتاالعب تجعلنا بل نحبه،
 روحيةة طاقةة فةى نهةيم والتسةبي  الةدعاء خةال  وحتةى. اهلل فةى المحبةة دون هةو من ألى ننظر وال

 نحة  الحسةنى اهلل أسماء نحصى عندما أننا بل. التسابي  أثناء محيط شىء ىأ صغر فى تتجلى
 . المخ قشرة نشاط وتجدد بل الفانية بدانناأ تشحن التى الطاقة من بش 

 موجةةات تسةةجيل فةةي وتغيةةرات والفيزيوكيميائيةةة البيولوجيةةة العمليةةات فةةى تغيةةرات  وهنةةا 
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 على اإلرادة قوة تأثير هو يحدث ما فنن االسترخاء، في أما و. العبادات أثناء بائية،الكهر الدما 
 العضةةالت هةةذه اسةةترخاء يةةتم حتةةى الشةةوكي النخةةاع  فةةي بمركةةزه ارتبةةاط لةةه الةةذ  العضةةالت تةةوتر
 الوقايةة على المساعد العضلي التوتر هذا انخفا   بفضل وذل  ،الراحة من بنوع اإلنسان ويشعر
 ضةغط انخفةا  إلةى األمةر ويصةل عمومةا،  الشةديدة واالنفعةاالت القلةق ألزمةات العةال  وعلى بل
 مةةن سةةريعا يةةنخفض كسةةجيناأل اسةةتهال  أن إلةةى ضةةافةباإل. التةةنف  وحركةةة القلةةب ودقةةات الةةدم
 مةا مرحلةة في ترتفع ثم مكعبا  سم 211 إلى  االسترخاء مرحلة أثناء الدقيقة في مكعبا سم 251
 الكربةون سةيدكا  ثةاني غةاز أخةرا  أن أيضةا   ولةوح . الدقيقةة فةي مكعبا سم 242 إلى التفكر بعد
 إلةى االسةترخاء حالةة  من ينخفض أ  الدقيقة في مكعبا سم 187 إلى مكعبا سم 219 من ينز 
 فةى نةدخل ولةن. التفكةر بعةد مةا مرحلةة في جديد من مكعبا سم 219 إلى يرتفع ثم التفكر حالة

 .للمتخصصين منها والكثير كثيرة كانت وإن ذل  من أكثر تفاصيل

 خةال  مةن وقياسةها الطاقة هذه سةار بد الروحية بالطاقة المهتمين العلماء من عدد مكنت
 وسةو  الذاتيةة، الموجةة علةم أو بالطاقةة اإلحسةا  علم وهو  Radiesthesia  الراديستيزيا علم
 ألن اإلنسةان؛  دهةون منةاطق فةي وتختةزن تتجمةع الذبذبية الطاقة إن. الحقا   السطور بعض له نفرد

 الذبذبيةة الطاقةة  أيضةا فوقهةا وتتجمةع رنةين، مةن اإلنسةان جسةم داخةل فةي مةا تعةز  عازلةة الدهون
 جسةةم مةةن الظةةاهرة األجةةزاء غتسةةا ا وعنةةد. اليوميةةة الحيةةاة خةةال  اإلنسةةان بجسةةم علقةةت التةةي

 مةع وتتالشةى تسةقط الذبذبةة هةذه فةنن اآلخرين  عن الصادرة الذبذبية للطاقة تتعر  التي اإلنسان
-بيةو علم  على ذل  في معتمدا الروحية، للتمارين الجديدة األساليب بعض وهنا . غتسا ا كل

 . والطب والصناعة  الزراعة إلى تطبيقاته تمتد جديد علم وهو الحيوية، الهندسة علم أو جيومتر 

 منبعهةةا  أصةةل مةةن إمةةدادها قةةوة بحسةةب وبربهةةا بةةذاتها وعالمةةة عاقلةةة قةةوة الروحيةةة القةةوة
 تتجةزأ ال وحةدة أنهةا. مةواهبهم  فةي الظةاهر عالم في األشخاص تفاوت نمط على األرواح وتفاوت 

 أن بةل. المطلةق وعةالم بةل التسةبي  عالم في تجو  بطهارة ألنها األسرار لعالم متفت  لطي  وسر
 غيةر فاإلنسةان. المحسوسةة والعةادات المةادة خصةائص مةن معلةوم هةو مةا لكةل منافيةة خصائصها
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 دون كلةه الجسةم فةي ويسةر  عروقةه فةي يجةر  الذ  الدم فمثال   أعضائه ووظائ  لماديته مدر 
 وأمةالح وسةكريات نودهةو  بروتينةات مةن يحمةل ومةا وظائفةه واعتةدا  مركباته توازن في اضطراب
 إلةى حتيةا ا فةى أنةه بل. ش  عنها يعلم ال يتبعها وما وكريات نادرة ومعادن وهرمونات وفيتامينات
 أنةةه كمةةا  ،الظةةاهرة واألشةةياء الشةةهادة عةةالم يةةتفهم حتةةى األشةةياء وجةةوهر المةةادة قلةةب إلةةى النفةةوذ
 وغيةةوم األعمةةى والتقليةةد الجهةةل فةةي يتخةةبط لةةةال والبةةاطن والغيةةب النةةور عةةالم إدرا  إلةةى محتةةا 
 وصةفاء قلبةه وطهارة يقينه وقوة إيمانه قيمة بقدر تكون اإلنسان يجنيها التي الفائدة وقيمة. الغفلة
 وهةي رادةاإل قةوة هةي االنطالق نقطة أو المحاولة وبداية. للحق وإخالصه باهلل ظنه وحسن  روحه
 فةي الهمةة هى مرتبة وأعلى المثابرة الثبات، التصميم، العزم، المشيةة، التأمل، منها، درجات على

 .الكون في ونوره اهلل حكمة مع والتكي  االنسجام النهاية فى هو يمانواإل. العميق الخشوع

 أنةه لتكتشة  الجةر  رنةين تسةمع لحظات وبعد سيزور  ما شخصا   بأن يوما   شعرت هل
 دقةةةائق بعةةةد لُتفاجةةةأ.. تفتقةةةده غائةةةب بصةةةديق   فكةةةرت وهةةةل!.. أمامةةة   يقةةة ُ ( ولحمةةةه بشةةةحمه)

 بعيةدون أنهةم رغةم ألبنائهةا يحةدث بمةا - تحديةدا   - األم تشةعر لمةاذا تسةاءلت وهل!.. باتصاله 
 محتملةةةة حقيقةةةة  ( الباراسةةةيكولوجي) فةةةي لكنةةةه.. خرافةةةة أو وهمةةةا   لةةةي  هةةةذا كةةةل!..   تةةةراهم وال

 !الحدوث

 عشةةر التاسةةع القةةرن نهايةةة مةةع بةةرز حةةدي  علةةم هةةو الةةنف  وراء مةةا أو الباراسةةيكولوجي
 العلةم عجةز والتةي األشةخاص، لةبعض تحةدث التةي الخارقة والذهنية النفسية الظواهر في ويبح 
 النفسةةي التحليةةل طريةةق عةةن حتةةى وال التقليديةةة الةةنف  علةةم بةةأدوات ال.. لهةةا تفسةةير إيجةةاد عةةن

 أهةةم ومةةن.. الحديثةةة الفيزيةةاء طريةةق عةةن الظةةواهر هةةذه دراسةةة إلةةى المهتمةةون لجةةأ لةةذا الفرويةةد ؛
 االستبصةار ،Telekinesis بعةد عن التحري  ،Telepathies التخاطر: يدرسها التي الظواهر

 Astral الجسةةةةةد مةةةةةن الخةةةةةرو  ،Clairvoyance البصةةةةةر نطةةةةةاق خةةةةةار  مةةةةةاهو ر يةةةةةة أو
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Projection منظورة غير بكائنات االتصا  إلى باإلضافة Spiritism ! 

 والنفسةةةةية العضةةةةوية لتركيبتةةةةه تبعةةةا  ( تكثةةةةر أو تقةةةةل) خاصةةةةة قةةةدرات إنسةةةةان كةةةةل فةةةداخل
 يرسةةل الةةذ  الحةةي وجسةةمه اإلنسةةان دمةةا  فيهةةا بمةةا يشةةع الكةةون مةةافي كةةل كةةان وإذا. يمانيةةةواإل

 الذبةذبات هذه تشابهت فمتى(.. كاما) وأشعة( 10 ألفا) أشعة ومعها( لكترومغناطيسيةإ) ذبذباته
 مرسةةةل طةةةرفين بةةةين االتصةةةا  عندئةةةذ   مكةةةنوي بينهمةةةا التوافةةةق تميةةة فننةةةه آخةةةر إنسةةةان   ذبةةةذبات مةةةع

Decoding ومستلم Incoding المسةتقبلة أو المرسلة األشعة بتقوية تتعلق تمارين إجراء بعد 
 يمكةن وإنمةا أغوارهةا ويسبر الروح أسرار يعر  أن ألحد يمكن ال أنه والواقع .اإلنسان داخل في

 لكنهةةةا آخةةةر دون شةةةعب   يمتلكهةةةا ال القةةةدرة هةةةذه أن كمةةةا. الةةةروح تةةةأثيرات مةةةن بشةةةيء اإلحاطةةةة
 لةةديهم التةةى بالروحانيةةة ايمةةانهم مةةن البةةد ولكةةن البشةةر جميةةع وعنةةد الشةةعوب جميةةع عنةةد موجةةودة
 تختةةةزن حيةةة  والهنةةةود البةةةوذيين لةةةدى موجةةةودة القةةةدرات هةةةذه. تقويتهةةةا إلةةةى باإليمةةةان ويسةةةعون
 التةي الروحيةة الرياضةات بعةض إجةراء مةع العميةق التأمةل طريةق عةن المشةعة القوى تل  أجسادهم
 التةةي الصةنوبرية الغةدة أن هةو إليةه توصةلوا مةا آخةر. اآلخةرين فةي والتةأثير الةذهن تركيةز علةى تعمةل
 عةن( هةوائي) بمثابةة هةي مجهولةة وظيفتهةا مازالةت والتةي الةدما  مةن األوسط القسم نهاية في تقع

 سةر يةأتي هنةا ومةن الذهنيةة، رسائله كل الخارجي العالم وإلى من يرسل أو اإلنسان يتسلم طريقها
 تهتةةد  طريقهةةا فعةةن.. اإلنسةةان لةةدى حجمهةةا أضةةعا  عشةةرة إلةةى يصةةل إذ الطيةةور لةةدى حجمهةةا
 !أعشاشها إلى الطيور هذه
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 للحيةةرة أدى شةةىء مةةن هنةةا  لةةي  العكةة   أم المكةةان قبةةل الزمةةان وجةةد هةةل
 الخلةط إلةى الحيةرة هةذه أدت ولقةد بةل الةزمن، مةن أكثر مفهومه فى والتضارب
 ال الشةةىء ظةةل أن نةةدر  أن ويجةةب. للوجةةود اإلنسةةانية مفهةةوم فةةى والتشةةويش
 للشةةىء ودالةةة منسةوب فالظةةل العةةين، ر يةا ر يتةةه مةةن بةالرغم بةةه اإلمسةةا  يمكةن
 حلقةة هةو الةزمن إن. للمةادة بالنسةبة الةزمن وهكةذا. بنفسه مستقال ولي  نفسه
 عةةةن شةةةيةا   يعةةةى ال الةةةزمن أن بيةةةد الغيةةةب، وعةةةالم المةةةادى عالمنةةةا بةةةين الوصةةةل
 بةةدون للحركةةة معنةةى وال المةةادة سةةمة الحركةةة أن وبمةةا. فيةةه تةةتم التةةى الحةةوادث
 إذن. مةادة بةدون للةزمن معنةى فةال وبالتةالى حركةة، بدون للزمن معنى وال الزمن،
 . الحياة ديمومة على دالة فالزمن حركتها وظل للمادة رهن فالزمن

  الةب وبالتالى الكون هذا مكونات من وهو طبيعى كيان الزمن أن النسبية نظرية فى أكد أينشتين
 بةين فصةلت النسةبية فةنن وبالتةالى الضةوء، سةرعة ثبةات وكةذا اللحظةة، نسةبية هةو ا  خاصة زيةا الزمن
 ،سااال   اسأ  أن أحب وهنا الكون، لهذا الرابع البعد نهأ على الزمن عر  البعض. والحركة الزمن
 شةاخص الةزمن كةان إذا أخر وساا  الحركة  عن منفصال   الزمن كان إذا العدم قيا  يمكن كي 
 حركة  بدون الزمن قيا  يمكن كي  بل فيه  التحكم أو استرجاعه يمكن فهل مستقل

 الطةوا . عةدم للحظةات تكةرار هةو والةزمن الثبةات، السةتمرار تكرار هو الحركة استمرار
 النواة، حو  اإللكترونات دوران اتجاه نف  وهو الساعة عقارب اتجاه عك  يكون الكعبة حو 
 تترتةب الحةى الكةائن داخةل للبروتينيةات المكونةة األساسةية الوحةدة هةي األمينيةة األحمةا  أن بل
 .بالحياة الكائن تمتع حالة فى اليسارى االتجاه فى

 وكلنةةا. خةةراآل عةةن بمعةةز  أحةةدهما يوجةةد نأ يمكةةن وال معةةا   مرتبطةةان والمكةةان الزمةةان أن
 أو يمينةا السةير نستطيع حي  حرية بكل -المكانية-األبعاد هذه في نتحر  أن نستطيع أننا يعلم
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 أو الطةةةائرة مثةةةل آالت ركةةةوب ويمكننةةةا. أسةةةفل أو أعلةةةى إلةةةى أو الخلةةة  أو األمةةةام إلةةةى أو يسةةةارا
 األبعةاد عةن البسةيطة الفكةرة هةذه ومةن ."االرتفةاع" الثالة  المكةاني البعد في تنقلنا التي الصارو،
 ينقلنةةا الةةذ  الجهةةاز هةةو نحتاجةةه مةةا وكةةل الصةةورة، بهةةذه الةةزمن عبةةر نتنقةةل أن بنمكاننةةا أنةةه يتضةة 
 سةةاعة دقةةات إن .الةةزمن انكمةةا  فةةي ملمةةو  بفةةرق نحةة  لكةةي الضةةوء سةةرعة مةةن قريبةةة بسةةرعة
 .. إحساس  نبض و قلب  دقات في الحقيقي زمن  عن ابح مزيفا   زمنا   ل  تقدم الحائط

 فةةالزمن: النفسةةي الةةزمن إلةةى ضةةافةباإل الميقةةاتي الةةزمن يشةةمل اإلنسةةانى فةةالزمن وبالتةةالى
 وبالتةالى ،تاليةة آنيةة ومولةد الحاليةة اآلنيةة انتهةاء تتةابع هر اسةتمرا يلةزم - طبيعةي محةدد - الميقاتي
 هنةةا ومةةن. والنهايةةة بالبدايةةة متغيةةر إحسةةا  - نسةةبي - النفسةةي الةةزمن أمةةا .ونهايةةة بدايةةة لةةه فهةةو

 وبةةةذل  ،باألشةةةياء إحساسةةةنا إلةةةى قياسةةةا يتغيةةةر السةةةيكولوجي الةةةزمن أو النفسةةةي الةةةزمن أن نالحةةة 
 تقةا  الةذ  الجوهر ويمثل والمكان زمان اليحده الذ  المطلق الزمن إلى سبيال يكون أن يمكن
 نةةا أل بالنسةبة مسةتمر حاضةر هةو الحاضةر اإلنسةةانى فةالزمن. إليةه األشةياء تنسةب أ  األشةياء بةه

 . للحفيد البعيد والمستقبل األبن ماضى هو الجد فحاضر آخر وبمعنى اآلنية فى متتالين

 فالحيةاة. الحاضةر مةن عةالوة معةه و كلةه الماضةي ذكرى على تحتو  حاضرة لحظة كل
 ولكةةن بسةةرعة تمةر اإلنسةةان عمةر فةةى السةعيدة فاللحظةةة للشةخص، بالنسةةبة تكةرار أل  قابلةةة غيةر

 بطةةه فةى متزايةد الخةو  بحجةم متبةاط  بطة  ثقيةل زمةن له الخو  وكذا األزمنة  من ىأ بمقيا 
 الشةةعور علةةى يعتمةةد نسةةبيى زمةةن هةةو اإلنسةةانى الةةزمن وبالتةةالى. الخةةو  مةةدة أو الخةةو  بزيةةادة
 بصةورة بالزمن يح  إنسان يوجد ال و. به حسا اإل داخلى ولكنه زمن فهو السلبي أو يجابىاإل
 الحركةةة يعنةةى يجةةابىاإل والشةةعور. بةةالزمن حسةةا اإل متغيةةر وبالتةةالى المةةزا  متغيةةر فاإلنسةةان ثابتةةة

 فننةه السةلبيى الشةعور أمةا ،بةالزمن لطيفا   ا  حساسإ يعطى مما محدد شبه تجاها فى الرزينة المتقدمة
 يزيةد ممةا امشةتت ويجعلةه وماديةا ، معنويةا   عليةه يةنعك  وهةذا والملةل بالضيق يح  نساناإل يجعل

 .الزمن بثقل األحسا 
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 الةةةزمن وجةةةود علةةةى دليةةةل هةةةو النسةةةبى والةةةزمن. النسةةةبى والةةةزمن المطلةةةق الةةةزمن: نوعةةةان
 ودوام. المثةا  سةبيل علةى والكةونى والمجةرى والجيولةوجى اإلنسةانى الةزمن إلةى وينقسم. المطلق
 أحةةداث وغةةروب شةةروق كةةل فةةى بةةل المتكةةرر الممةةل التكةةرار يعنةةى ال وغروبهةةا الشةةم  شةةروق
 دعنةةا. المطلةةق علةةى دالةةة ىأ التكةةرار ولةةي  الةةزمن امتةةداد علةةى دليةةل وهةةى متكةةررة وغيةةر متكةةررة
 والزمن النسبى الزمن إلى الزمن ينقسم أن يمكن ولكن ونهاية ببداية محدد النسبى الزمن أن نتفق

 المواقيةت تتةابع هةو اإلنسةانى فةالزمن ،المتلقةى أو المكةان حسةب ينقسةم النسةبى الزمن. المطلق
 بةةل األر  حةةو  والقمةةر الشةةم ، حةةو  األر  دوران وعةةن وغروبهةةا الشةةم  شةةروق عةةن النةةات 

 الخلةةوى الةةزمن لمسةةتوى نصةةل أن ويمكةةن. اإلنسةةانى وللتةةاريخ لةةه والمسةةتقبل الحاضةةر والماضةةى
 . الخلية داخل الحيوية وظائ ال عمل تمامإل زمالال زمنال وهو

 وحركتهةةةا، المةةةادة يةةةدر  الةةةذ  الِعلةةةم هةةةي) الطّبيعةةةة معرفةةةة تعنةةةي إغريقيةةةة كلمةةةة فيزيةةةاء
 يمكةةن محسوسةةة كونيةةة خصةةائص مةةع ويتعامةةل والةةزمن، كالفضةةاء، أخةةرى مفةةاهيم إلةةى باإلضةةافة
 كهرومغناطيسةية، كالسةيكية، ميكانيكةا إلةى ضةافةباإل والشةحنة والكتلة والطاقة القوة مثل قياسها

 المةةادة فيزيةةاء العاليةةة، الطاقةةة فيزيةةاء النسةةبية، الكةةم، ميكانيكةةا إحصةةائية، ميكانيكةةا ،ترموديناميكةةا
 تةأثّرت فهةي اإلنسةاني، الفكةر فةي متميةزة مكانةة وللفيزيةاء .(وضةوئية وجزيةية ذرية فيزياء المكثفة،
 والرياضيات الفلسفة مثل األخرى والعلمية المعرفية الحقو  بعض في الحاسم األثر لها كان كما
 مةن قطاعةات عةّدة في عملي بشكل أحدثتها التي الّتطورات أغلب تجسدت ولقد .األحياء وعلم
 الواسةع االنتشةار إلةى الكهرومغناطيسةية فهةم فةي الّتقةدم أدى المثةا ، سةبيل فعلى .والطب التقنية
 الحراريةة الةديناميكا تطبيقةات كةذل  و والحاسةوب؛ التلفةاز مثل الكهربائية األجهزة استخدام في
 اختةراع إلةى الكميةة والميكانيكا الحديثة؛ النقل ووسائل المحركات مجا  في المذهل التطور إلى
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 ثةةارهآ بجانةةب الةةذرة، لعصةةر كةةان كمةةا األبعةةاد؛ عىربةةا والمجهةةر اإللكترونةةي المجهةةر مثةةل معةةدات
 . الطاقة وتوليد األمرا  وتشخيص السرطان عال  في هامة استعماالت المدمرة،

 

 أم المكةةان قبةةل الزمةةان وجةةد هةةل ،وهةةو ا  غريبةة يكةةون أن يمكةةن سةةاا  وضةةع يمكةةن وهنةةا
 ولقةد بةل الةزمن، مةن أكثةر مفهومةه عةن فةى والتضةارب للحيةرة أدى شةىء من هنا  لي  العك  
 ظةةل أن نةةدر  أن ويجةةب. للوجةةود اإلنسةةانية مفهةوم فةةى والتشةةويش الخلةةط إلةةى الحيةةرة هةذه أدت
 نفسةةه للشةةىء ودالةةة منسةةوب فالظةةل العةةين، ر يةةا ر يتةةه مةةن بةةالرغم بةةه اإلمسةةا  يمكةةن ال الشةةىء
 عالمنةةةا بةةةين الوصةةةل حلقةةةة هةةةو الةةةزمن إن. للمةةةادة بالنسةةةبة الةةةزمن وهكةةةذا. بنفسةةةه مسةةةتقال   ولةةةي 
 سمة الحركة أن وبما. فيه تتم التى الحوادث عن شيةا   يعى ال الزمن أن بيد الغيب، وعالم المادى
 بةدون للةزمن معنى فال وبالتالى حركة، بدون للزمن معنى وال الزمن، بدون للحركة معنى وال المادة
 . الحياة ديمومة على دالة فالزمن حركتها وظل للمادة رهن فالزمن إذن. مادة

 الكةةون هةةذا مكونةةات مةةن وهةةو طبيعةةى كيةةان الةةزمن أن النسةةبية نظريةةة فةةى أكةةد أينشةةتين
 النسةبية فةنن وبالتةالى الضةوء، سةرعة ثبةات وكذا اللحظة، نسبية هو ا  خاص زيا   الزمن لب أ وبالتالى
 أن أحةب وهنةا الكةون، لهةذا الرابةع البعد نهأ على الزمن عر  البعض. والحركة الزمن بين فصلت
 كةان إذا أخةر وسةاا  الحركةة  عةن منفصةال   الةزمن كةان إذا العةدم قيةا  يمكةن كي  سااال   اسأ 
 بةدون الةزمن قيةا  يمكةن كية  بةل فيةه  التحكم أو استرجاعه يمكن فهل مستقل شاخص الزمن
 حركة 

 الطةوا . عةدم للحظةات تكةرار هةو والةزمن الثبةات، السةتمرار تكرار هو الحركة استمرار
 النواة، حو  اإللكترونات دوران اتجاه نف  وهو الساعة عقارب اتجاه عك  يكون الكعبة حو 



 
 

105 

 تترتةب الحةى الكةائن داخةل للبروتينيةات المكونةة األساسةية الوحةدة هةي األمينيةة األحمةا  أن بل
 .بالحياة الكائن تمتع حالة فى اليسارى االتجاه فى

 لتعبةر والمكةان الزمةان كلمتةي مةن منحةوت حةدي  مصةطل (  مكان - الزمان) الزمكان
 المكةةان مةةن بةةدال   الحةةدث فضةةاء ليكةةون النسةةبية نظريةةة أدخلتةةه الةةذ  األبعةةاد ربةةاعي الفضةةاء عةةن

 . الكم نظرية في الفار  المطلق

 وكلنةةا. خةةراآل عةةن بمعةةز  أحةةدهما يوجةةد ان يمكةةن وال معةةا   مرتبطةةان والمكةةان الزمةةان أن
 أو يمينةا السةير نستطيع حي  حرية بكل -المكانية-األبعاد هذه في نتحر  أن نستطيع أننا يعلم
 أو الطةةةائرة مثةةةل آالت ركةةةوب ويمكننةةةا. أسةةةفل أو أعلةةةى إلةةةى أو الخلةةة  أو األمةةةام إلةةةى أو يسةةةارا
 األبعةاد عةن البسةيطة الفكةرة هةذه ومةن ."االرتفةاع" الثالة  المكةاني البعد في تنقلنا التي الصارو،
 ينقلنةةا الةةذ  الجهةةاز هةةو نحتاجةةه مةةا وكةةل الصةةورة، بهةةذه الةةزمن عبةةر نتنقةةل أن بنمكاننةةا أنةةه يتضةة 
 . الزمن انكما  في ملمو  بفرق نح  لكي الضوء سرعة من قريبة بسرعة

 السةةةرعة بزيةةةادة الةةةزمن انكمةةةا  تةةةدعى رياضةةةية معادلةةةة تعطةةةي الخاصةةةة النسةةةبية النظريةةةة
 - مةةثال - أعةةوام عشةةرة لمةةدة السةةفينة علةةى سةةافر لةةو أنةةه وتفتةةر . السةةرعة علةةى الةةزمن العتمةةاد
. أعةوام بعشةرة يكبةره التةوأم أخيةه أن أو عام ةا، عشةرين عمره أصب  قد حديث ا المولود ابنه فسيجد
 . وتكنولوجيا فيزيائيا ممكن أمر هو الضوء سرعة من تقترب بسرعة السفر أن كما

يعةةدو كونةةه زمةةن بعةةد فيزيةةائي رابةةع للمكةةان حسةةب نظريةةة النسةةبية الخاصةةة، لكنةةه ال لإن ا
يعبةر الوقةت عةن المسةافة الزمنيةة الفاصةلة  .وسيلة لتحديد ترتيب األحداث بالنسبة لمعظةم النةا 

وحةدات قيةا  الوقةت والةزمن تشةمل  .مني خةط الةزالبين األحةداث أو التعبيةر عةن نقطةة مةا علةى 
ن الوقةت الثانية والدقيقة والساعة واليوم واألسبوع، كما تستخدم كسةور هةذه الوحةدات للتعبيةر عة

أيضةةا، أمةةا الشةةهور والسةةنين فةةنن إسةةتخدامها كوحةةدات لقيةةا  الةةزمن فهةةو غيةةر دقيةةق بةةالرغم مةةن 
 شيوعه، وذل  إلختال  أطوا  الشهور وأطوا  السنوات.

 ثابتةةة خلفيةةة ليسةةا والزمةةان فالمكةةان الكةةون، إلةةى نظرتنةةا تغيةةر العامةةة النسةةبية نتةةائ  أهةةم
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 تضةةم أنهةةا هةةي األساسةةية والفكةةرة. الكةةون ديناميكةةا فةةي نشةةيطان مسةةاهمان همةةا وإنمةةا لألحةةداث،
 الجاذبيةة تةأثير النظرية وتدم (. الزمكان) يسمى ما لتشّكل الثالثة المكان أبعاد إلى الزمان" بعد"

 األجسةام مسةارات فنن منحنيا الزمكان كان ولما .مسطحا يكون ال بحي  الزمكان" تحني" بأنها
 إلةى فقةط يةاد  ال الزمكةان وانحنةاء. جاذبيةة بمجةا  متأثرة كانت لو كما وتتحر  منحنية، تظهر
 .نفسه الضوء انحناء إلى أيضا   ياد  ولكنه األجسام مسار انحناء

 أنَّ  أقررنةةا فةةنذا المسةةتمرة، حركتةةه مةةن بةةالرغم اإلنسةةانى النسةةي  عةةن الةةزمن انفةةالت هةةو
 االحسةةا ، هةةذا خةةار  موضةةوعي وجةةود أ  للةةزمن ولةةي  لإلنسةةان، داخلةةي إحسةةا  هةةو الةةزمن
 خةار  الخالةد اإلنسةانى النسةي  يعةيش وبالتةالى الةزمن، انقطةاع معنةاه الفكرة هذه حسب فالخلود
 سةةةنينا   نةةاموا أنهةةم قيةةلن  الةةذين الكهةة  أصةةحاب قةةا  هكةةذا. المةةدر  اإلنسةةانى والزمةةان المكةةان
 للسةةوق ذهبةةوا فلّمةةا. العةةاد  النةةائم كعةةادة يةةوم، بعةةض أو يومةةا   إال نةةائمين يلبثةةوا لةةم إنهةةم طويلةةة،
 .بعيد زمن منذ بها التداو  أبِطلن  قد معهم كانت التي النقود بأن فوجةوا حاجاتهم، بعض لشراء

 اللغةو  المفهةوم فةي الكلمةة وتتبعنةا القةديم الوجةود تركنا وإذا العدم، يقابله الوجود لغويا  
 تحةةت واقةةع المةةاد  فةةالوجود العةةدم مةةن تعةةالى اهلل أوجةةده مةةا كةةل فةةي ينحصةةر معنةةاه أن نجةةد
 الموجةودات جملةة وهةو مكوناتةه، مةع نتعامةل ألننةا إلنكةاره، مجةا  وال ونلمسةه، نشةاهده أبصةارنا
 حولنةةةا مةةةن المتحركةةةة واألجسةةةام ر وسةةةنا، فةةةوق السةةةابحة السةةةماوية كةةةاألجرام بقوانينهةةةا الماديةةةة
. والهةواء والتةراب والمةاء النةار: أربعة العناصر كانت أن بعد وتفرع، تشعب قد المادة في البح 
 ولكةن ،التةراب ذرة هةى بةةالتر  تكةوين ووحةدة المةاء قطةرة هى الماء تكوين وحدة تكان إذا ولكن
 مةع. الطبيعةة فةي عنصةر مةةة عددها تجاوز فقد تركيبهما   ، وحدة هى ما والنار الرياح تتكون مم
 ألن للحقيقة، شرطا وجسامتها صالبتها من تتخذ التي تل  المادة ليست أن القارئ عزيزى العلم
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 فعلةى. مسةتمر تطةور فةى المادة مكتش  العلم فدائما   بالكامل مدركة غير نفسها المادية الحقيقة
 مةةةن تتكةةةون والةةةذرات اتر ذ مةةةن تتكةةةون والجزيةةةةات جزيةةةةات مةةةن يتكةةةون الحديةةةد المثةةةا  سةةةبيل
 كبيرة فرا  مسافات الطاقية المستويات نوبي بينها ونواة( مختلفة طاقة مستويات فى) ناتو ر إلكت
 .وفراغات طاقة هى فالمادة نسبيا  

 متتاليةة دورات تليها دورة فتبدأ دورات صورة فى األر  هذه على أيامه يعيش جيل كل
 مةةا إنسةةان ولكةةل. المتتاليةةة الةةدورات هةةذه فةةى موقعةةه يأخةةذ إنسةةان فكةةل إذا متتابعةةة، أجيةةا  مةةن

 وممكةن الةواعى، ضةميره فةى يةدخل ال ومةا يعتقةده ومةا بةل يحبةه ومةا ههيكر  وما يحزنه وما يسعده
 نعة يختلة  صةفات، مةن لةه بمةا إنسةان وكل. حية ديناميكية صورة فى يكون أو مكانه فى ديتمد
.... وقلةةب عقةةل خالصةةة نهةةاأل ومتطةةورة ومتجةةددة متفةةردة مكونةةات مةةن فريةةدة تركيبةةة ألنةةه خةةراآل
 ا  مطلوب فلي  ،ومكتسب مختزن.....وتجربة ظرو .... ومشاعر وافكار وجدان..... وروح نف 
 األز  منةذ األجيةا  بين تطابق يوجد ال لىاوبالت أبيه، من األصل طبق صورة اإلنسان يكون أن من
 .وظاهرية جوهرية أختالفات هنا  وأيضا   الصفات وبعض أشياء فى األجيا  تشتر  ولكن

 قةةدوة يكةةون أن يحةةاو  فشةةيةا ، شةةيةا   األدوار ويتبةةاد  يعةةيش جيةةل وراء جيةةل وراء جيةةل
 جيةل عةن جيةل أوليةات تتغيةر واألبناء،وقةد والعلةم والسلطة والما  الثروة فى يطمع ولنفسه، لغيره
 بينةه الدنيا حالت ومهما.....جيل أى ظرو  كانت ومهما. ثابتة ويةيدن وطوحات مغريات ولكنها
.... بديلةه أهةدافا   حولةه مةن عليةه فةر  ومهمةا.... آمالةه اآلخةرون أغتةا  ومهمةا.... أحالمه وبين
 مةن حسةنوت حياتةه لتطةوير له زمةوالال العامة الطموحات عيدت أن يمكن بداخله نفرادها لحظة فنن

 .لصالحة المختلفة وحداته أداء من حسنوت المجتمع، قلب نبضات
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 جيةل هنا  أن يقو  فالواقع... وجيل جيل بين فشتان... الجيل هذا كلنا أن من بالرغم
 الحيوية طاقته خال  من حوله ولمن لنفسه خير مشكاة وكان والكما  الجما  صفات أكمل بلغ
 والهةةدوء المحبةةة نتشةةرتفا السةةالبة، الطاقةةات علةةى التغلةةب علةةى قةةادرةال األيجابيةةة الطاقةةة ذات

 هةانييع مةا الكونيةة الطاقةة من وأستجلبت أنواعها بجميع السالبة الطاقات سادت إذا أما .والسالم
 الضةوء يلعةن بالشةر متقةد ولغيةره لةه مقيةد جيةل كةان والنميمةة، والضةغينة والحقةد الشةر قةوى على
 .الخفاء فى ويعمل

 أن ويجةب. الجيةل لهةذا منسةوب إنسةان كةل إلهةدا  محصلة تكون جيل كل وأهدا 
 درجةةةات كةةةذل  والقةةةب  درجةةةات فالجمةةةا  ،الخةةةالق إال مطلةةةق شةةةىء ال أن القةةةارئ عزيةةةزى نتفةةةق

 آلخةةر مكةةان مةةن نسةةبى فهةةو األجيةةا  بةةين تكامةةل أو صةةراع كةةان سةةواء وبالتةةالى نسةةبية، والصةةفات
 الصةةلب الجسةةم وهةةذا شةةجرة األخضةةر الكةةائن هةةذا أن علةةم اإلنسةةان كةةان فةةنذا. آلخةةر زمةةن ومةةن

 يسةةتثمر وكيةة  تةةه ايبح يصةةنع أن يريةةد ومةةاذا نفسةةه  هةةو اإلنسةةان يريةةد فمةةاذا جبةةل، هةةو الضةةخم
 واع درا إ ذات تكةون والتةى نفسةه مةع الصةادقة بنجابتةه إنسةان كةل يتحةرر وعنةدما وحياته  نفسه
 الجيةةةل حتياجةةةاتا بوتقةةةة فةةةى اتيةةةيجاباإل هةةةذه سةةةتذوب وللغيةةةر، لنفسةةةه محةةةب حقيقةةةى وضةةةمير
 فةى الجيةل أحتياجةات تسةتمر وهكذا ،الجيل لهذا وخصائص وأحالم متطلبات صورة فى لتنصهر
 لنسةي  يضةي  الجيةل هةذا أن هةذا ويعنةى ،يجةابىاإل تجةاهاال فةى نمو هنا  ويكون ديناميكى تنام

 المجتمةةع فينمةةو ،لةةه ويهةةرع أحسةةن هةةو عمةةا دومةةا   يبحةة  وسةةيظل ،واألمةةة بةةل والدولةةة المجتمةةع
 فننةةه سةةلبية ديناميكيةةة دوافعةةة  ذالةة الجيةةل أمةةا. األمةةة لصةةالح مرغةةوب تغيةةر أى ويمةةتص ويتطةةور
 ألمةة وصةفاء محبةة أجيةا  األجيةا  أجعةل فاهلل. ومحبة ومودة خير من المجتمع حصيلة من يأخذ

 . الحياة مناحى فى ونزاعات صراعات من اآلن يسودها ما تسودها

 صةراعات مةن أممةه و العةالم فمحصةلة الشةم ، تحةت جديد هنا  لي  الشاب عزيزى
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 عنةد المطلةق الوجةه علةى للحيةاة فقةط نوجهةا فهنةا  ،صةغرت أو كبةرت تنوعةت وحروب أحقادو 
. والبغيضةةةة والشةةريرة والحميةةدة الجميلةةة الصةةفات كةةل بينهةةا وتتكالةةب والحقةةد، المحبةةة طرفيهةةا
 سةةتيالءواال بةةالقوة يةةتمكن القةةدم منةةذ سةةتعماراال كةان فمةةثال   .ليةةةاآل ختلفةةتا ولكةةن واحةةد فةالفكر
 العلمةى سةتعماراال منهةا متجملة جديدة اوجوه األستعمار اكتسب ولكن الحروبو  األراضى على
 بةدون الكبيةرة الدو  فل  فى تدور المتوسطة وشبه الصغيرة الدو  فتصب  الثقافى، أو المالى أو
 الةةدو  وبتسةةلط الةةدو  هةةذه داخةةل القةةرارات بعةةض خةةال  مةةن لرغباتهةةا تابعةةة وتكةةون منهةةا أرادة
 تنتبةه أن ينبغةي والتةى األساسةية، العولمةة سةمت هةى القبيحةة الوجةوه تجمةل فةنن وبالتةالى. الكبيرة
 .الشاب عزيزى لها

 كونةةه يعةدو ال لكنةةه الخاصةة، النسةةبية نظريةة حسةةب للمكةان رابةةع فيزيةائي بعةةد الةزمن إن
 األعصةى هةو الةزمن مصةطل  يكةون وربمةا .النةا  لمعظةم بالنسةبة األحةداث ترتيب لتحديد وسيلة
 وجهةةة بةةاختال  يختلةة  وهةةو بتخمينةةه، نقةةوم أو نقيسةةه أو بةةه نحةة  أمةةر فةةالزمن التعريةة ، علةةى
 ولكةن .تخيلي زمن أو فيزيائي زمن أو نفسي زمن عن الحدي  يمكننا بحي  بها ننظر التي النظر
 رجوع ال بشكل األحداث توالي على كافة للنا  الجماعي حسا باإل مبدئيا الزمن حصر يمكننا
 علةةى فةةر  .األيةةام وتعاقةةب النهةةارو  الليةةل بتةةوالي يتجلةةى مةةا أكثةةر يتجلةةى الةةذ  التةةوالي هةةذا فيةةه،
 .فيه عودة ال محدد باتجاه جار نهر بشكل الزمن تخيل النا 

 إلةى الشةم  حركةات مةن بةدءا الفيزيائيةة الظةواهر مةن العديةد أن البشةر الحة  األيةام مع
 حسةةةب متسةةةاوية زمنيةةة فتةةةرات تأخةةةذ بسةةيط نةةةّوا  اهتةةةزاز إلةةى زجةةةاجي وعةةةاء مةةن الرمةةةل تسةةاقط
 فأوجةةدوا ،الظةةواهر هةةذه باسةةتخدام الوقةةت لقيةةا  وأدوات ميقاتيةةات لتطةةوير دفعهةةم ممةةا تقةةديرهم
 تةةم األزمةةان هةةذه كةةل فةةي و .البنةةدو  أو النةةوا  سةةاعة ثةةم الرمليةةة السةةاعة ثةةم الشمسةةية المزولةةة
 ثابةةت مختلفةةين حةةدثين بةةين الفاصةةلة الزمنيةةة فةةالفترات ،المطلقةةات أحةةد أنةةه علةةى الةةزمن اعتبةةار
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 فتغيةرات ،كونيةا مطلقةا شةيةا الةزمن باعتبةاره نيةوتن عليةه حةاف  أمر وهذا المراقبين، لكافة بالنسبة
 تتحةةر  فيزيائيةةة لجملةةة بالنسةةبة هةةو كمةةا أبةةدا يجةةر  وهةةو الكةةون، أنحةةاء جميةةع فةةي ثابتةةة الةةزمن
 . مستقيمة أو دائرية حركة تتحر  بتسارع، أو بانتظام

 هةو الحقةا   ذكةره سةيتم مةا وكل نسبى وزمن مطلق لزمن األسا  فى وينقسم أنواع، الزمن
 مةن المتنوعةة األر  وأزمةان المجراتةى وزمةن الكةونى الةزمن فمةثال  . النسةبية األزمةان لةبعض تعري 
 الةزمن ثةم اإلنسةانى الةزمن ثةم المجتمعى والزمن الحضارى والزمن الجيولوجى والزمن المعرفة زمن
 .الزمن ظل هل والحركة الحركة دالة الزمن أن نعلم أن القارئ عزيزى المهم ومن. الوقتى

 الةنف  علمةاء نأ إال معةين، حسةى بنظةام مرتبطةة ليسةت الةزمن حاسةة أن مةن الرغم على
 يحتةوى التوزيةع عالى نظام هو وهذا. الوقت بمرور حسا لإل ا  نظام تمل  عقولنا نأ إلى يشيرون
 نةةواة هةةو رئيسةةي مكةةون. النظةةام لهةةذا كمكونةةات األساسةةية والعقةةد المخةةيخ الةةدما ، قشةةرة علةةى

 ضةةةبط علةةى قةةةادرة األخةةرى الخاليةةةا تبةةدو بينمةةةا اليوميةةة، الةةةدورة عةةن مسةةةةو  السوبراشماسةةتي ،
 العصةةبية األمةةرا  بسةةبب شةةخاصاأل بعةةض عنةةد ضةةعي  بالوقةةت حسةةا اإل. طةةوال االقةةل الوقةةت
 تضةةةةع  نأ الممكةةةةن مةةةةن المنشةةةةطة المخةةةةدرات. التركيةةةةزِ  ضةةةةع  ومةةةةر  باركنسةةةةنِ  مةةةةر  مثةةةةل
 تقةةدير زيةةادة إلةةى لفةةةران وا البشةةر مةةن كةةال تقةةود نأ الممكةةن مةةن المحفةةزات. بالوقةةت حسةةا اإل

 .المعاك  التأثير تولد المسكنات بينما الزمن فترات

 .فيزيائيةة تجربةة أو معينةة حادثةة إجةراء تسةتغرقها التةي الزمنيةة الفترة هي المدة أو فالفترة
 نغمةة أو صةوت إصةدار أو عةز  فترة على للداللة الموسيقا مصطلحات في أيضا المدة تستخدم
 السةابقة النسةبية بفكةرة أن نعلم أن ويجب. الموسيقية النوتات كتابة عند خصوصا معينة موسيقية
 علية  تمةر بهةا تسةتمع موسةيقية حفلةة تةدخل أن فممكن الزمن ومعلومة محددة غير المدة تكون
 سةةاعات كأنهةةا الزمنةةة المةةدة هةةذه عليةة  فتمةةر العكةة  تكةةون أن وممكةةن ،الةةزمن مةةن برهةةة أنهةةاك

 اإلنسةان وهةو للمسةتقبل بالنسةبة متغيةر تفاعةل هةو اإلنسةانى الةزمن مةع اإلنسةانى فالتفاعةل. كثيرة
 .اإلنسان لنف  حتى أو لشخص شخص من
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 يماثةل بشةكل الةزمن، فةي مختلفةة نقةاط مةن األمةام إلةى أو الةوراء إلى اإلنتقا  مفهوم هو
 مةةن بأنةةه تةةوحي الةةزمن عبةةر للسةةفر التفسةةيرات بعةةض ذلةة ، إلةةى وإضةةافة. المكةةان خةةال  اإلنتقةةا 
 فةةةي مشةةةتركة أداة كةةةان الةةةزمن عبةةةر السةةةفر أن مةةةن بةةةالرغم متوازيةةةة، أكةةةوان بةةةين نتقةةةا اال الممكةةةن
 تماشةياُ  فقةط المسةتقبل إلةى هةو الةزمن عبةر السةفر وكان عشر، التاسع القرن في الخيالية القصص

 العلمةاء شةغلت التةي الفكةرة هةذه الةزمن عبةر السةفر .النسةبية نظريةة فةي الزمنةي التمةدد ظةاهرة مع
 هذه أصبحت النسبية نظرية ظهور وبعد.الخيا  إلى منها الجنون إلى أقرب وكانت الزمن من فترة

 فعةةال   هةةل: هةةو اآلن والسةةاا .يعلةةم ال والةةذ  يعلةةم الةةذ  بهةةا وتكلةةم النقةةا  طاولةةة علةةى الفكةةرة
 الزمن   عبر نسافر أن نستطيع
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 السوداء الثقوب

 لهةا تجةذب وبالتةالى 2سةم/طةن ألة  250 بهةا المةادة كثافة تبلغ التى السوداء الثقوب
 التةةى السةةينية األشةةعة أو اإللكترونةات مةةن تيةةارات مةن جاذبيتهةةا مةةدى فةةى أو منهةا قريةةب شةة  كةل
 الكهربائيةة المنز  بمكنسة الفضاء علماء يصفها. مكانها تحديد االنجذاب هذا خال  من يمكن
 النجوم وهذه. جاذبيتها خال  من الضوء انفالت لصعوبة سوداء ولكنها كبيرة نجوم وهى الكبيرة
 فتنفجةةر الحرجةةة للحالةةة تصةةل أن إلةةى مادتهةةا كثافةةة فةةى وزيةةادة مسةةتمر تقلةةص حالةةة فةةى السةةوداء
الطاقةةة والمةةادة صةةورتان مختلفتةةان لشةةيء  واحةةد، . جديةةدة نجةةوم لتكةةون الةةدخان مةةن هالةةة وتكةةون

 .فالمادة يمكن أن تتحو  إلى طاقة والطاقة إلى مادة 

 الثانيةةة الكونيةةة السةةرعة تعةةاد  حتةةى كتلتةةه تنضةةغط أن مةةن البةةد أسةةود ثقةةب ينشةةأ وحتةةى
 القطةر بنصة  الحالة هذه فى الجسم قطر نص  ويسمى األقل، على الضوء سرعة منه، للهروب
 قطةره نصة  مع قطره نص  ليتساوى الجرم، داخل المادة إنضغاط على ذل  ويعتمد. بىالتجاذ

 الممكةةن مةةن أنةةه علةةى تعتمةةد الةةزمن عبةةر السةةفر فةةي السةةوداء الثقةةوب اسةةتخدام فكةةرة. التجةةاذبى
. الزمكةةان فةةي متباعةةدتين نقطتةةين بةةين اتصةةا  يحةةدث أن للزمكةةان شةةديد انحنةةاء يحةةدث عنةةدما
 ويةرى. والمكةان الزمةان فةي البةدء نقطةة إلةى العةودة يمكن للزمكان مغلق مسار تحقق إذا وبالتالي
 اتجةةةاه فةةةي باسةةةتمرار يكةةةون وإنمةةةا يحةةةدث، أن يمكةةةن ال الماضةةةي إلةةةى السةةةفر أن العلمةةةاء بعةةةض

 .الضوء سرعة من الحركة سرعة اقتراب هي والعبرة. المستقبل

 تخليةق علةى تعتمةد الةزمن فةي للسةفر آللةة تصةميم بوضةع وزمةال ه ثةورن كيةب العالم قام
 ثم. للجسيمات معجل في الذرة تحطيم خال  من وذل  المعمل، في ميكروسكوبي دود  ثقب
 مناسةبة فتةرة يسةتمر حتةى الطاقةة مةن نبضةات بواسطة النات  الدود  الثقب على التأثير ذل  يلي
 ومخةر  مةدخل تحديةد إلةى تةاد  كهربيةة شةحنات بواسةطة تشةكيله خطوة ذل  ويلي الزمان في
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 ناتجةة سةلبية طاقةة إضةافة بواسةطة فضةاء رائةد حجةم يناسةب بحي  تكبيره وأخير ا الدود  للثقب
 مةن بةالكثير ممتل  هو بل. حقيقيا   فراغا   لي  الفرا  بأن ونلم نعر  أن والبد. الليزر نبضات عن

 .العابرة االفتراضية الجسيمات

 التبخر درجة فنن.السوداء الثقوب من التبخر ظاهرة أثار الذى هوكنغ ستيفن للعالم وفقا  
 قيمةةة إن. أسةود لثقةةب والحةرارة الكتلةة بةةين تجمةع فهةي األسةةود، لثقةبا حةرارة درجةةة علةى تعتمةد
 فكلمةا المنطلقةة، للجسةيمات النةوعي، وأيضةا   بةل الكمي، السلو  فقط لي  تحكم الحرارة هذه
 إضةةافة. أكبةر كتلةةة ذات جسةيمات أكثةةر ينةت  أن يسةةتطيع كةان حةةرارة أكثةر األسةةود الثقةب كةان
 أكثةر مرتفعةة الجسيمات حرارة كانت كلما أسرع بشكل يتبخر الثقب هذا كان كلما ذل ، إلى

 تسةةتمر الظةةاهرة هةةذه فةةنن هوكنةةغ، قةةانون ووفةةق. أعلةةى المنطلقةةة الجسةةيمات طاقةةة تكةةون وبالتةةالي
 النقطةةة وهةةذه. الحةةرارة درجةةة وتةةزداد الكتلةةة تةةنقص أن شةةرط األسةةود الثقةةب يختفةةي حتةةى وتشةةتد
 . والحوارات النقاشات من عدد له يتعر  الذ  التحد  هي األخيرة

 جبةل بكتلةة تقةارن نسةبيا   صةغيرة كتلة وهي طن، مليار 10 كتلته أسود ثقب يتبخر لكي
 هةةذا فةةي المجةةد  غيةةر مةةن بالتةةالي. الحةةالي الكةةون عمةةر ضةةع  ألةة  يسةةاو  عمةةر يلةةزم كبيةةر،
 القابعةة الكتلةة الفائقةة تلة  أو النجميةة السةوداء الثقةوب لتبخر الالزم الزمن عن الحدي  السياق
 التبخةةر فةنن بالمقابةل،. النهةائي تبخةةر زمةن عةن الحةدي  يمكةن قةةد فعنةدها المجةرات، مراكةز فةي

 خةال  وعلةى. تقريبةا   ثانيةة مةن ألكثةر يحتةا  ال طةن 1000 من أكثر يزن ال أسود لثقب الكامل
 الثقةب فهذا. الثقب هذا مثل وجود فترة أو عمر قيا  يمكن الكبيرة، السوداء الثقوب من أقرانه
 بقايةةا اكتشةةا  باكتشةةا  ويتعلةةق يعنةةى وهةةذا. للرصةةد قةةابال   كونيةةا   إشةةعاعا   يصةةدر الصةةغير األسةةود
 .نفسه الكون بدايات إلى ترجع كونية

 واألختالف الوحدة

 من اإلنسان، في وتعالى سبحانه اهلل أودعها التي الجسدية اإلنسانية القاعدة أسا  على
 الجسةد، داخةل لعضةو عضةو مةن وتختلة  تتنوع ولكنها الخلية هى البناء فوحدة الحيوية الناحية
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 عةن تختلة  الكبةد فةى الخليةة فمةثال   عضو كل فى وظيفتها حسب تطوع ولكنها واحدة فالخلية
 رادةواإل والفكةةةر فالشةةةعور المعنويةةةة اإلنسةةةانية القاعةةةدة حيةةة  ومةةةن. وهكةةةذا الكلةةةى فةةةى الخليةةةة
 الفكةر يختلة  ولكةن ،المةادى للجسةد المكمةل المعنةوى للجسةم األساسةية البنيةة هي صرارواال
 والكراهيةة كالحقةد وىاسةود فكةر إلةى  والتفا   والمحبة األمل من يمتد إيجابيى متفائل فكر من
 .منها المطلوبة الوظيفة حسب الخالق من تطوع ولكن ثابتة فالوحدة وهكذا الترددى السلو  أو

العمةةةل. فهنةةةا  و تشةةةبه الخليةةةة فةةةي تركيبهةةةا مدينةةةة تحتةةةو  علةةةى كافةةةة متطلبةةةات العةةةيش 
 ،الحاجةة إلةى وقةتمحطات لتوليد الطاقة ومصانع إلنتا  اآلالت ومخازن لخزن هذه المنتجةات 

  وكذل  هنا  مصا  ومختبةرات. فالخليةة تحتةو  ضرورة،وأنابيب لنقل هذه االحتياجات عند ال
ال ننسةي أن أولكةن ينبغةي  مثيةرة بةدونها ال يمكةن للحيةاة أن تسةتمر.وظةائ   على تراكيب تةاد 

واحةدا فحجةم الخليةة ال يتجةاوز  ،لمةدنا مثلما هو األمر فةيحجم الخلية ال يقدر بالكيلومترات 
 ر تقريبا. تييممن الملّ  ائةفي الم

 هةةةذا فةةةنن هةةةذا ومةةةع يةةةراه ال الةةةذى الةةةداخلى اإلنسةةةانى بمحرابةةةه مرهونةةةة اإلنسةةةان وحيةةةاة
 الماديةة الحيةاة يةامن جدا   والقليل القليل إال نفسه اإلنسان عنه يعلم ال الذى الداخلى المحراب
 منةةا ومةةن. أرضةةه فةةى خليفتةةه وجعلةةه اهلل كرمةةه الةةذى المخلةةوق لهةةذا والشةةعورية والفكريةةة الحركيةةة
 منةه، رادةبةن ولي  اهلل من رادةبن معه نهاأ يعلم فهو أجل هنا  كان إذا هأن يعلم ولكنه الروح رأى
 فمةن القارئ عزيزى بها تعتر  أن البد حقيقة وهذه. الظاهر يشوبها التى الغيب حياة يعيش فهو
 اللهةم وخارجةه داخله من غيب كله نفسه اإلنسان إن  بها يرى التى عينه يرى أو داخله يرى منا
 . فقط واألطرا  البطن لمنطقة السطحى الجلد بعض

 الةةروح فدالةةة وبالتةةالى الجسةةد ولةةي  الةةروح مصةةدرها الحيةةاة بةةأن ونلةةم نعةةر  أن والبةةد
 شةةيةا   تعلةةم أنةةت فهةةل. صةةرارواإل والةةوعى درا واإل الشةةعور أيضةةا   الةةروح ودالةةة الجسةةد، ديناميكيةةة
 الممتةد الكةون هةذا هةو الةروح وبةه اإلنسةان ولكن مدركة غير مادة اإلنسانى فالجسد  نائم وأنت
 ماليةةةين وماليةةةين الداخليةةةة والطاقةةةة الكهربيةةةة وتيةةةارات المتنوعةةةة الخاليةةةا ترليونةةةات تخدمةةةه التةةةى
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 للمةةةةدركات نسةةةةبة والمتنوعةةةةة المتغيةةةةرة الذهنيةةةةة والصةةةةور والكومبيةةةةوترات والكةةةةاميرات العدسةةةةات
 طريةةق فةى يحبةو بذاتةه كةون هةى متحركةة مجةرة هةو اإلنسةان إن. أيضةا   والموروثةات والمكتسةبات

 .له خالقه يسره

 ليةل يوجةد ال أنةه علميةا   وثبةت مةثال ، والليل النهار وهى األر  كوكب فى للوحدة ونأتى
 والرطوبةةةة الحةةةرارة درجةةةة فةةةى الليةةةالى اخةةةتال  ويكةةةون األر  عمةةةر طةةةو  شةةةبيهه أو اآلخةةةر مثةةةل
 يةاثر اإلخةتال  هةذا. للشةم  بالنسبة األر  دوران وزاوية القمر، أضاءة ونسبة والمطر والرياح
 حبةة هةى وحدتها والصحراء. لإلنسان والمادى النفسى السلو  على مباشرة وغير مباشرة بطريقة
 السةليكون مةادة مةن عمومةا   تتكةون وهةى الرمةا  فحبةة لصةحراء، صةحراء من تختل  التى الرما 
 األخةرى، عةن رمةل حبةة كةل تختل  الصحراء كل وداخل أخرى إلى صحراء من تختل  ولكنها
 ملموسةةة ماديةةة أمةةور هةةى سةةابقا   ذكرنةةا مةةا كةةل. الحبةةة هةةذه مثةةل تغيةةر فةةى البيةيةةة العوامةةل وتلعةةب
 .....ولكن التغير عليها ويتوالى الوحدة تشوبها

 فةى والطقة  الديناميكيةة الحركةة اسةا  هةى القةارئ عزيةزى وللعلةم الرياح  وحدة هي ما
 سةواء األر  فةى المةادى الغةال  علةى مباشةرة وغيةر مباشةرة بصةورة يةاثر الةذى الهوائى المحيط
 المصةاحب الجةوى والضةغط واالتجةاه السةرعة فةى االخةتال  من وبالرغم. الحى وغير منه الحى
 وتنتهةى واالتجةاه القةوة المتعددة بالرياح مرورا   الداف  النسيم من بداية ال، أو ممطرة الرياح وكون

 ولكةن. 28/4/2011 فةى بأمريكةا شةخص 250 األمة  حتةى قتلت والتى المدمرة باألعاصير
 الريةاح بوجةود نةامن ثةم اليوميةة، حياتنةا علةى تةاثر التةى للرياح األساسية الوحدة هى ما أخرى مرة
 تسةتطيع بل. عامة بصورة المادية الحياة على تاثر مرئية غير غيبية قوة هى فالرياح.نرها ال ونحن
 وفةى. نةراه مةا علةى نراه ال ما نأتمن فكي  مساراتها، خال ( الطائرات) الحديد أطنان تحمل أن

 غيةر ولكةن هائلةة قةوة أنهةا األر  من األشجار وتقتلع البيوت معا العاتية الرياح تحمل األعاصير
 يسةةبب السةةعا  أن اإلنسةةان أيهةةا تةةدر  أن تسةةتطيع وهةةل. الحيةةاة هةةى وجودهةةا دالةةة ولكةةن مرئيةةة
 إخةرا  سةرعة وتصل. الهوائية القصبة عبر مرّ  ما إخرا  إلى ياد  وبالتالي انفجاريا، هوائيا ضغطا
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 السةةرعة هةذه قارنةا وإذا. سةاعة/ كيلةومترا 960 إلةى أحيانةةا الهوائيةة القصةبة مةن الغربيةة األجسةام
 صةةنعة كمةا  مةدى نةةدر  سةاعة/كةم 250/260 سةةرعتها تبلةغ التةي السةةباق سةيارات أسةرع مةع

 . لحمايتنا داخلها تعمل التي الدفاعية واألنظمة أجسامنا
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   السادس الفصل

 

 أرضةةةنا مةةةن ميةةةل مليةةةون بعةةةد علةةةي
 بحةةور و جبةا  بةةين فةرق شةفت ال

 

 أنةةةةةةةةا بصةةةةةةةةيت الكةةةةةةةةوني الفةةةةةةةةرا  مةةةةةةةةن 
 هنةا أو عةذاب بةين ما فرق شفت ال و
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 مقدمة :

 أتأملها وفهمها؛ اإلنسان نف  تأمل في أتعمق وأنا الفكرة هذه تراودني
 كي : أتسائل الثالثة التأمالت هذه وفي. الكون وأتأمل االجتماعي والنسي 
 تكون أن أبدا   يدهشني وال شامال   كونيا   كيانا   اإلنسان يكون أن يمكن
 أيضا   يضم الذى اإلنسانى، الكيان فى الحياة، وشمو  الكون، بشمو  جابةاإل

 من والشمولية السامية الحقيقة كانت فنذا. درا اإل و والوعي والطاقة المادة
 ةبصف الكون في الفاعل المبدأ أيضا   فهى كونيته، فى والمتفردة أْنسناننيته خال 
 عن تكش  التي الرئيسية فالقضية. خاصة بصفة األرضي الكوكب وفي عامة
 في الكثرة توجد كي : نيِّر مفكِّر عقل ذ  كل   يوجِّهه ساا  في ذاتها

 في نوجزها أن وباستطاعتنا الكثرة  خال  من الوحدة تتجلَّى وكي  الوحدة 
 : ثالث مقوالت أو موضوعات

 الكربى الوجود سلسلة.1

عندما ننظر إلى الكون نظرة فاحصة، تأملية وعقلية، تتراءى لنا حقيقة، عميقةة فةي سةرِّها 
وكينونتهةةا، وممتةةدَّة فةةي ذاتهةةا إلةةى مةةاال نهايةةة لةةه. وتبةةدو هةةذه الحقيقةةة فةةي تجلِّيهةةا كأنهةةا سلسةةلة 

قةة دائةرة، أو حل لتشةكلُمحكمة، تبدأ من األدنى وتنتهي في األعلى منغلقةة علةى ذاتهةا فةي دائةرة 
  فى األرتقاء بتماس  حقيقي واتصا  التدر ا الوجود على ذاته. وتحدث عملية فيهدائرية، ينغلق 

رتقاء عن كل  ظاهرة و وجودها باألخرى. يدل نا هذا االال يعر  االنفصا ، بحي  يعبِّر خال  هذا 
تراصَّةة فةي  التسلسل الذ  ال يعر  االنقطاع، في أيةة حلقةة مةن حلقاتةه، علةى أن الوجةود وحةدة م

كةلِّ عناصةةره، وفةةي ترتيباتةةه المنتظمةةة التةةي تنطلةةق مةةن متعضِّةةياته األدنةةى لتصةةل إلةةى اإلنسةةان، وفةةي 
تنظيماتةه أو مسةتوياته الكونيةة الماديةة، لتنطلةةق مةن أصةغر مةا فةي الكةةون إلةى أكبةر مةا فةي الكةةون. 

 . ويدلنا هذا الوضع على وجود كثرة في وحدة، وعلى وجود وحدة من خال  الكثرة
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 والتنوع الالتنوع.2

 كةل داخةل ومحتةواه موجةودة الكونيةة المعلومةات كل أن على زياءيالف علماء تفاقا ولقد
إن العلماء يعتقدون أن جميع األشياء قد انطلقت من حالة التمايز متجانسةة . الكون هذا فى ذرة

ُعرِفنت بأنها عجين، أو دقائق أو حبيبات متناهية في الصغر، أتت منها الخمائر المتنوعةة لتشةكل 
األنواع المختلفة والمتعددة. فكل  ما نراه في الكون، وعلى األقل على كرتنةا األرضةية هةذه، لةي  

ا  واحدا ، أو خلية واحدة، مادة أولية تمايزت إلى عدد كبير جةدا  مةن الموجةودات ُعرِفنةت إال عجين
بةةةاألنواع. وإذا كانةةةت هةةةذه التمةةةايزات الظاهريةةةة العديةةةدة قةةةد انبثقةةةت مةةةن حالةةةة المتمةةةايزة، لكنهةةةا 

قيقةة متجانسة، لتعود وتلتقي في اإلنسان بعد مرورها عبر التمايزات العديدة، فننها تُةتنضةمَّن فةي ح
 واحدة تُعرن  بالكثرة في الواحد. 

 احلجم ليس األصل.3

إذا كان الوجود، في أكبره، أو في النهايته الكبرى، يشتمل على ذاته في النهاية صةغرى 
فكةةل  مةةا نةةراه فةةي الكةةون األكبةةر نةةراه أيضةةا  فةةي الكةةون األصةةغر: ال شةةيء فةةي النظةةام الشمسةةي إال 
ويوجد في الكلِّ الصغير. هنا نتساء : ما هو الكون األصغر  هل هو جزء من هذا الكةل  أم هةو 

المنغلةةق أو المنطةةو  علةةى ذاتةةه فةةي حركةةة داخليةةة، كالنقطةةة التةةي هةةي تصةةغير الةةدائرة، أو  الكةةل  
 انغالقها على ذاتها  

 والفةةرا  المنعزلةةة، والمةةادة السةةكون، هةةي حةةاالت ثةةالث مةةن الكةةون أركةةان خلةةت فلقةةد
ال يُةعند  أصغر ما في الكون جةزءا ، ف. الكون أجزاء بين مستمرة ديناميكية عالقات وهنا . المطلق

بل اختصار لما هو أكبر وتلخيص لةه، وذلة  لكةي تةتم عمليةة الحيةاة. والحةق أن هةذه العمليةة ال 
الكةون  –تنقسم، بل تتقلص إلى حدودها الدنيا. فكل  ما يقع بةين هةذا الحةدِّ األدنةى مةن الوجةود 

هةو سلسةلة  –الكون الكبير، عالم الكبير  –وبين الحدِّ األكبر واألعلى  –الصغير، عالم الصغير 
 الوجود الكبرى التي تنتظم في مراتب متالحقة ومتماسكة ومتجانسة، تتنوع ضمن حقيقة واحدة. 
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في المادة األولى، أو الخليةة األولةى، ينطةو  الكةون علةى ذاتةه كمةا ينطةو  اإلنسةان فةي 
ُد تنتقةةل هةةذه الخليةةة إلةةى حالةةة خليةةة داخةةل رحةةم أمةةه، وكمةةا تنطةةو  الشةةجرة فةةي بةةذرتها. ومةةن بعةة

التمايز إلى شتى األنواع. عند هةذا الحةد يبةدو الوجةود وكأنةه تنةوع أو تشةتت غيةر محةدود؛ لكنةه، 
، أو عمليةةة تضةةييق  بعةةد مسةةيرة طويلةةة، تبةةدأ األنةةواع فةةي عمليةةة جديةةدة، هةةي سةةيرورة لقةةاء أو تةةالق 

خيرا  في اإلنسةان. هكةذا يعةود الكةون، على تمايزاتها، فتسير باتجاه المزيد من التالقي، لتجتمع أ
 مرة أخرى، ليلتقي في اإلنسان بعد أن عر  حالة التمايز والتنوع. 

ولمةةا كانةةت الكةةرة األرضةةية منحنيةةة، أ  دائةةرة مغلقةةة، فةةنن التالقةةي فةةي االجتماعيةةة أمةةر 
امى محتَّم وضرورة وجودية كبرى. فاألنواع تلتقي بةالفكر، وتتصةل الحضةارات بعضةها بةبعض، وتتنة

العلةوم وتتطةور، وتتحسةن طةرق المواصةالت والمعلومةات والنقةل، ويةزداد العةالم األرضةي تالحمةا ، 
وكأن شعورا  واحةدا  يحتويةه، أو كةأن روحةا  واحةدا  ُيحييةه، وذلة  فةي سةبيل تكةوين نطةاق اجتمةاعي 

اإلنسةةان يلتقةةي فيةةه اإلنسةةان مةةع اإلنسةةان. وهكةةذا يعةةود التمةةايز النةةوعي إلةةى االلتقةةاء فةةي إنسةةانية 
واجتماعيَّتةةه، وتسةةير الكثةةرة النوعيةةة إلةةى غايتهةةا التةةي تُعةةرن  بشةةمو  أرضةةي كةةوكبي، ليحقةةق لقةةاء 

 اإلنسان مع اإلنسان. 
 جنين تكوين رحلة

مةةةن الخاليةةةا، ولكةةةن الجسةةةم يحتةةةوى علةةةى مليةةةارات  ا  نوعةةة 220يحتةةةوى اإلنسةةةان علةةةى 
ة فهنةةا يحةةدث تجةةاذب بةةين عةةالمين متنةةوعين فةةى الموروثةةات بةةامرأالخاليةةا. وعنةةدما يةةرتبط رجةةل 

جتماعيةةة واألسةةرية. ويحةةدث التالقةةى الفيزيقةةى بةةين واالوالمكتسةةبات العقائديةةة والعلميةةة والبيةيةةة 
ة والرجةةل( حيةة  يةةتلخص هةةذا العةةالم مةةن التنةةوع كةةأب أو أم لينةةت  خليةةة جنسةةية. )المةةرأالعةةالمين 

لوراثيةة لةألب واألخةرى تحمةل نصة  التراكيةب الوراثيةة وكل خلية منهمةا تحمةل نصة  التراكيةب ا
لةةألم. ويةةأذن الخةةالق لتستضةةي  األم فةةى رحمهةةا هةةذه البويضةةة المخصةةبة كاملةةة التركيةةب الةةوراثى 
ولكن من أصل األب واألم معا . بمعنى أن هذه الخلية الغير مرئية تحمةل داخلهةا تراكيةب وبةرام  

تتاليةةة فةةةى صةةةورة متناهيةةةة الدقةةةة فةةةى المكةةةان وشةةفرات بةةةل وبيةةةةات تسةةةم  بحةةةدوث انقسةةةامات م
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و  لتتةكةل ذلة  يةتم فةى ظةالم حالة  وتةأتى الةروح مةن الخةالق   .والزمان والعةدد والنوعيةة والحجةم
أنهةةةا  .درا  األولةةةى للجنةةةيناالفةةةى تكةةةون السةةةمع والبصةةةر والمةةةخ ويتولةةةد  ويبةةةدأهةةةذه المعجةةةرات 

جنةةين وطفةةل يزيةةد التةةرابط المةةادى نتهةةى بهديةةة لألبةةوين وهةةى تسلسةةلة مةةن التنوعةةات والمعجةةرات 
 والمعنوى بينهما. 

متةةداد لألبةةوين ولةةي  صةةورة طبةةق األصةةل لهمةةا. فهةةو نسةةي  دينةةاميكى حةةى اوالطفةةل هةةو 
يشةةمل كةةل المورثةةات والمكتسةةبات لكةةل مةةن األب واألم. فالطفةةل ثمةةرة التكامةةل اإلنسةةانى بةةين 

تقةةةاء اإلنسةةانى وخاصةةةة المعنةةةوى ر االن الطفةةةل يكةةةون بمثابةةة نةةةوع مةةن أنةةةواع إة. بةةل والمةةةرأالرجةةل 
مةن التكامةل علةى المسةتوى األسةرى   ارتقةاء يشةمل صةور االوالحسى بالنسةبة لةألب و األم، وهةذا 

مدرسةةة والجامعةةة والمل علةةى األسةةرة تككةةل والمجتمعةةى أيضةةا . وينمةةو هةةذا التكامةةل ويتطةةور ليشةة
لعضةةو الواحةةد ثةةم بةةين يةةا اخالبةةين مكونةةات الخليةةة الواحةةدة ثةةم بةةين  يبةةدأوالمجتمةةع. فالتكامةةل 

 الدو  ثم بين المجرات.و الشعوب و المجتمعات و األعضاء المختلفة ثم بين األفراد 
 واإلنسان الخلية

 تسمع أن وال البعض بعضها ترى أن تستطيع ال وهي نحن، مثلنا كائنات ليست الخاليا
 تمييةةةز تسةةةتطيع الحقةةةا سةةةنرى كمةةةا ولكنهةةةا السةةةمع، و والبصةةةر العقةةةل عديمةةةة فهةةةي تقةةةرر، أن وال

 المواد إنتا  تستطيع فهي. الكيمياء مادة في تعليم أ  تتلق لم أنها والحا  ،الكيميائية المركبات
 وهةي الفيزيائيةة الظةواهر هذه تمييز تستطيع وكذل  الكيميائية، المركبات هذه إلى نسبة المختلفة
 نسةةبة بتعيةةين الخاليةةا هةةذه تقةةوم ذلةة  مةةن وبةةالرغم. الفيزيةةاء مةةادة فةةي تعلةةيم أ  تتلةةقّ  لةةم كةةذل 
 تسةتطيع كية  أنفسةنا نسةأ  ونحةن. األشةياء ر يةة مةن تمّكننةا وبالتةالي العين، إلى الداخلة الضوء
 الوظائ   هذه جميع إنجاز الخاليا هذه

 أجسامنا تلف التي العمالقة الشبكة

 :التالية األسةلة القارئ عزيزى نفس  وسألت حصل هل

 اآلن  التنف  عليّ  ينبغي هل 
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 إلّي  بالنسبة كا  مقدار ذو قلبي يضخه الذ  الدم أنّ  هل 
 أجسامنا  في عضو أو خلية أية تحتاجها التي الطاقة كمية هي ما 
 تناولناه  الذ  الطعام هضم في معدتي تبدأ متى 
 ذراعي  حركة أحقق كي أحركها أن ينبغي التي العضالت هي ما 
 في واردة غير تكون ما عادة أسةلة ألنها أسماعنا على الشيء بعض غريبة األسةلة هذه بدت ربما

 أجسةةامنا ألن أجسةةامنا داخةةل تجةةر  التةةي األفعةةا  هةةذه عةةن شةةيةا يعلةةم ال أغلبنةةا إن بةةل أحاديثنةةا،
 ُتسةةتخدم األعمةةا  أو الوظةةائ  بهةةذه أجسةةامنا قيةةام وألجةةل. تلقائيةةة بصةةورة األعمةةا  هةةذه تنجةةز
 الخاليةةا مةةن تريليونةةات اتصةةا  مةةن الشةةبكة هةةذه وتتةةأل  أجسةةامنا، تلةة  التةةي العصةةبية الشةةبكة
. السةةةريعة البريةةةة الطةةةرق مةةةن بشةةبكة أجسةةةامنا تلةةة  التةةةي الشةةبكة هةةةذه تشةةةبيه ويمكننةةةا. العصةةبية
 وبالتةالي الجسةم، أنحةاء سائر خاليا و المخ خاليا بين االتصا  تحقيق يتم الشبكة هذه وبواسطة
 عن تختل  العصبية الشبكة هذه أن غير. بينها فيما االتصا  تحقيق الجسم خاليا كافة تستطيع
 تتميةز كذل  هي و والمنعطفات، االرتباط نقاط من هائل عدد على باحتوائها البرية الطرق شبكة
 الطةرق علةى المركبةات أو السةيارات تتحر  ومثلما. عديدة بكيلومترات تقدر أطوا  ذات بكونها
 وتقوم العصبية، الشبكة أجزاء بين متنقلة العصبية اإلشارات تتحر  أخرى إلى منطقة من لالنتقا 
 .الجسم داخل أخرى إلى منطقة من العصبية واإلشارات المعلومات بنقل اإلشارات هذه

 وعلى. تخيلها علينا يصعب بحي  مدهشة بسرعة العصبية اإلشارات هذه انتقا  ويتميز
 طريقةا متبعةة المةخ مةن عصةبية إشةارة تصةدر فعندئةذ الةّذراع، عضةلة تقلةيص أردتم لو المثا  سبيل
 وبالتةالي هائلةة، بسةرعة المناسةب العضةو إلةى تتوجةه ثةم ومةن الفقر ، العمود إلى تصل إذ شائكا،
 وإذا. الثانيةة مةن األلة  من جزء خال  تحدث األعما  هذه وكل. التقلص في الذراع عضلة تبدأ

 التةةي الزمنيةةة الفتةةرة قصةةر مةةدى نعةةر  عندئةةذ واحةةدة ثانيةةة خةةال  تحةةدث العةةين رمشةةة أن افترضةنا
 أنحةةةاء كافةةة إلةةى تصةةل اإلشةةةارات أن السةةابق المثةةا  لنةةا ويبةةةين. المةةذكورة العمليةةة فيهةةا تحةةدث
 كافةةة مةةن تصةةل بةةدورها العصةةبية اإلشةةارات أن أيضةةا لنةةا ويبةةين العصةةبية، الشةةبكة بواسةةطة الجسةةم
 هائلةة بسةرعة المةخ إلةى اإلشةارات هةذه وتتةدفق. نفسةها الشةبكة بواسةطة المخ إلى الجسم أنحاء
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 بصةةورة حياتنةةا نعةةيش أن مةةن فتمكننةةا الشةةبكة داخةةل تجةةر  اإلشةةارات هةةذه أن أ  توقةة ، دون
 عنةدما أو نجةر  أو نفكةر أو نةتكلم عندما وكذل  نتناوله، أو نتذوقه أو شيةا نرى فعندما. طبيعية
 بةةاألحرى أو العصةةبية، الشةةبكة بمسةةاعدة فوريةةة بصةةورة ذلةة  كةةل يحةةدث آخةةر نشةةاط أ  نمةةار 
 . العصبي والجهاز للمخ المذهل التكوين بواسطة

 نأ الممكةن مةن واالدرنةالين الةدوبامين مثةل العصةبية النةاقالت مةن المةخ نشاط ومستوى
 مسةةتويات اخةةتال  سةةببها يكةةون نأ الممكةةن مةةن الوقةةت تقةةدير فةةي خطةةاءاأل. هةةذا سةةبب يكةةون

 كأنهةا لةه تبةدو سةاعة لمةدة جميلةة امةرأة بجانةب رجل يجل  فعندما .المخ في العصبية الناقالت
 نسةبية تةتلخص وهنةا. سةاعة كأنهةا لةه تبةدو دقيقةة لمةدة سةاخن موقةد فةوق يجل  وعندما دقيقة،
 وعلةى خاللهةا للحركةة بالنسةة التغيةر ثابتةة معنويةة متحةررة طاقةه هةو فالزمةان. للفةرد بالنسبة الوقت
 .متحررة غير الكامنه الطاقه فيه كمنت الذى  الش  هو فالمكان العك 
 فزورة الجمال

 األشةقر أو األحمةر أو األسةود الشةعر ذات المةرأة فةي الجمةا  يكةون فهةل لإلنسان نأتى
 الجلةد ذو أو السةماء زرقةة أو الميةاه زرقةة الزرقاء العين ذو الطفل أو القصير أو الطويل الرجل أو

 جميةةةع فةةةى ياكةةةد والواقةةةع. الخشةةةن الشةةةعر ذو أم الحريةةةر الشةةةعر ذو أو الملمةةة  نةةةاعم األبةةةيض
 هةى وإنمةا البيةةة علةى سةيادتها  وفةر  ذاتهةا لتوكيةد مندفعةة مادة مجرد ليست الحياة إن األحوا 
 صةفة هةى والةروح بالةذات مةرتبط فالجمةا . عاليةة معنويةة قيمةة تضةفى كشخصةية الجما  تتضمن
 للوصةةو  الجماليةةة بالشخصةةية الماديةةة الشخصةةية مةةن كةةل تضةةامن لةةزم ولةةذا الكمةةا  ذو الجمةةا 
 .الكما  أنواع من لنوع الطالبة التكاملية الشخصية أنواع من لنوع

 والموسةةةيقى قلبةةةه، يخطةةة  الجميةةةل والوجةةةه اإلنسةةةان، عةةةين يخطةةة  الجميةةةل فةةةالمنظر
 فالسةبورة مةثال   أسةوق ودعنةى الجما    معنى فما. حواسه وتأسر والطرب بالنشوة تغمره الجميلة
 الةةةنف  تغةةةذى اللوحةةةة أن إال الجميلةةةة اللوحةةةة عةةن األساسةةةى التعلةةةيم فةةةى للطالةةةب أنفةةةع السةةوداء
 إذا   أجمةل، لالاةلفةا ذلة  ومع اللالاة من أنفع القم  وحبة. متباينة ببنس الجما  لهذا المدركة
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 المةةةرأة مةةةن تجعةةةل أن تسةةةتطيع ال السةةةمو مةةةن بلغةةةت مهمةةةا واألخةةةالق....  المنفعةةةة لةةةي  فالسةةةر
 واألرشةةةي  ،المرجةةع هةةى والجةةوارح...وحةةده العقةةل عةةةين فةةى جميلةةة تصةةب  إنهةةا مالكةةا   القبيحةةة
 الجماليةةة العالقةةات شةةفرة علةةى تحتةةوى التةةى وهةةى الفتنةةة، وأصةةو  الجمةةا  مراجةةع علةةى يحتةةوى
 هةةةذه علةةى والتعةةةر  الشةةفرة هةةذه الكتشةةةا  الدائبةةة محاولتةةةه فةةى هةةى الفنةةةان ومشةةكلة... كلهةةا

 فةى ونفسةية عقليةة جوارحيةة جمالية مادية شخصيات هو اإلنسان أن أقو  النهاية وفى. العالقات
 .تكاملية صورة

 الكون مع اإلنسانى التواصل

حتيةا  مسةتمر بمةا هةو محةيط. ففةي جسةمه يةتم اللقةاء بينةه ااإلنسان فةى حالةة تفاعةل و 
وبين الكون في عملية مباشرة، في تواصل مباشر. إنه يتحةد مةع الكةون المةاد  مةن خةال  طعامةه 

مع البيةةة؛ ذلة  ألنةه يشةكل مةع الكةون المةاد  كيانةا  واحةدا ؛ ويتحةد مةع الغةال   وشرابه وتال مه
الغاز  فةي تنفسةه ويتفاعةل معةه؛ ويتحةد مةع النةور والحةرارة واألشةعة الكونيةة األخةرى؛ ويتحةد مةع 
اإلنسان في أنواعه اإلنسانية العديدة ليمتد في نفسه، وفةي صةورتها االجتماعيةة والكونيةة، إلةى مةا 

ة له. ويفكِّر اإلنسان في وجةوده وحقيقتةه، وهةو يتأمةل الكةون فةي كلِّيتةه وشةموليَّته، ويسةعى ال نهاي
الشةبيهة بنقطةة الةدائرة حية   –إلى توطيد اتصا  جواني معه. وهكةذا يكةون اإلنسةان هةو النقطةة 

يضةةةا . أو البةةةارة التةةةي يلتقةةةي الكةةةون كل ةةةه فيهةةةا، والمجتمةةةع اإلنسةةةاني كل ةةةه أ –تلتقةةةي الةةةدائرة كل هةةةا 
إلستمرار اإلنسةان مةرتبط باسةتمرار المحةيط فةديناميكا اإلنسةان تسةتمر وتةرتبط بةديناميكا الطبيعةة 

 المحيطة.
 والنسبى المطلق

 للزمةةةان المتجةةةاوز الوجةةةود؛ واجةةب حةةد؛ يحةةةده ال فهةةو والكامةةل؛ التةةام هةةو« المطلةةق»
 وهةو. بةه مقرونا   إال يتعيَّن وال عليه وجوده ويتوق  غيره إلى يُنسنب ما فهو النسبي، أما. والمكةان
 هةو فالنسةبي ولةذا بتغيرهمةا، ويتغيَّةر بهمةا ويتلةون والمكةان بالزمةان مةرتبط ومحةدود، ونةاقص ُمقيَّةد
 يةةةرى فهةةةو الةةةداخلى المحةةةيط ثبةةةات ظةةةل فةةةى حتةةةى ،خةةةارجى نسةةةبى وكةةةذا داخلةةةى ،نسةةةبى نسةةةبى

 تةاد  فهةى المطلقةة النسةبية أمةا. المحةيط المطلةق خةال  مةن ولةي  نسةبيته خال  من ويتحس 
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 أو األخالقيةة األحكام، إصدار على مقدرة أو اختال ، أو تمي ز أ  وجود تنكر ألنها العدمية إلى
 المعطيةات تجةاوز على أو الذات إصالح على أو العالم تغيير على أو الجمالية، حتى أو المعرفية
 والكليةةات والميتافيزيقةةا األخةةالق: شةةيء كةةل بننكةةار تنتهةةي فهةةي ولةةذا الماديةةة،/الطبيعيةةة الواقعيةةة،
 . واإلنسان
 النسبية اإلنسانية فى األصل

 أسةراره، مغةاليق الكةون فةى وأودع خالقةة، طاقةات اإلنسان فى أودع قد شأنه جل اهلل إن
 فهةةل المحةةيط، الهةةواء الرئةةة تحتةةوى كمةةا الفةةرا  يحتويهةةا المةةادة إن. أنةةواره بمفةةاتي  رسةةله وأرسةةل
 دالةةة هةةى فالمةةادة اإلنسةةان، يحتةةوى الةةذى هةةو المحةةيط أن أم بةةه محةةيط هةةو مةةا اإلنسةةان يحتةةوى
 المحةيط فةى للمةادة الحركية القدرة نسبية فهل كذل  ذل  كان وإذ. منه جزء فهى الفرا  وجود

 بها  محيط هو ما ام نفسها المادة تحكمها

 بةل إنسةان لكةل بالنسةبة نسبى فهو آخر شىء وأى الخالق إال الكون فى مطلق يوجد ال
 أن يمكةن المثةا ، سةبيل وعلةى النسةبية، هةو فاألصل. له المزاجية الحالة حسب الواحد لإلنسان
 سةماعها تحةب ال  نةأ ممكةن ولكةن معينةة مزاجيةة حالةة وفةى مةا وقةت فةى أغنية تسمع أن تحب
 ا  محبة يكون اهلل فى للمحبة والواعى للخير المحب واإلنسان. خرىأ مزاجية وحالة آخر وقت فى
 لإلمةةاكن ا  محبةة تجةةده ولةةذا ،(والرمةةا  الصةةخور) الحةةى وغيةةر منهةةا الحةةى الخةةالق مخلوقةةات لكةةل

 األمةةةةاكن علةةةى حتةةةى السةةةةلبية يضةةةفى يىالسةةةلب والسةةةلو  التفكيةةةةر ذو الشةةةخص ولكةةةن الجميلةةةة
. بالفعةل جمةا  من موجود هو ما على يختل  به يحيط لما الدماغية صوره فى يراه فما الجميلة،
 الحةةةب عليةةةه تضةةةفى األخةةةر مةةةع تعاونةةةه ونسةةةبية ،والتكامةةةل التعةةةاون أجةةةل مةةةن خلةةةق إنسةةةان فكةةةل

 .عليه للقائم ونسبى للمتلقى ىبنس كله وهذا النسبى والسالم والمحبة

 فاإلنسةةان  نسةةبيا   المةةوت يكةةون كيةة  القةةارئ عزيةةزى لةة  وضةة وأ ،نسةةبى المةةوت حتةةى
 والعكةةة . عليةةةه ويترحمةةةون يتذكرونةةةه النةةةا  بةةةين حيةةةا   يظةةةل الطيبةةةة والةةةذكرى السةةةمعة ذو الخيةةةر

 المحةةيط للمجتمةةع وخدمتةةه للنةةا  ومحبتةةه الجاريةةة والصةةدقة الطيبةةة األعمةةا  أن كمةةا بةةالعك ،
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 مةر علةى الشةخص هةذا ذكرى يغذى الذى السرى الحبل بمثابة يكون والكونى الدولى والمجتمع
 أمةةا ،الةةذكرى تبقةةى ولكةةن الجسةةد فنةةاء هةةو لةةه بالنسةةبة المةةوت يكةةون المعطةةاء فاإلنسةةان. العصةةور
 يكتةةب بوالدتةةه واإلنسةةان. مدفنةةه فةةى جسةةده يتحلةةل أن قبةةل ذكةةراه تتةةوفى معطةةى الغيةةر الشةةخص

 .الموتى سجل فى سمها

وللتأمةةل أهميةةة فةةي الحيةةاة، ويعةةّر  التأمةةل بأنةةه القةةدرة علةةى أن تسةةخير الفكةةر الةةواعى 
كسةةعادة الطيةةور فةةي تحليقهةةا وبالتةةالى فةةى   ،وحريةةة ادة.لإلنسةةان لكةةى يرضةةى ويكةةونن فةةى حالةةة سةةع

فةي حالةة نفسةية بائسةة وتفكيةر الةذ  هةو حالة محبة ورضى.والعك  بةالعك  حية  أن اإلنسةان 
بعقائةد جامةدة فارغةة مةن الةروح  ا  كون معظم حواسه معطلة يعيش فةي حالةة تجّمةد، متشةبثتسلبيى،

 والحب، تعيقه عن التواصل الحقيقي مع النا .

 كمةةا تتسةةاقط السةةلبية أفكةةاره ر ذاتةةه فةةى حركةةة ديناميكيةةة مسةةتمرة، فيتةة إن اإلنسةةان فةةى
 ويفةةت  وأحاسيسةةه، أفكةةاره عةةن الصةةدأ ويزيةةل بةةل األشةةجار، أغصةةان عةةن اليةةاب  الةةورق يتسةةاقط
 والمحبةة للسةالم تميةل والتي نفوسنا، في الكامنة والفطرية الحقيقية فاألصالة .الحقيقة لنور مسامه
 الةزمن، لهةذا اإلنسةان علةى الهائلة الضغوط بسبب ضّيعت قد تكون أن يمكن الغير مع والتكامل
 والمورثة المكتسبة مهارته تفوق ملحة رغبات أشباع بحجة كثيرة ألشياء والتطلع الخو  وبسبب
 الحقةى درا اإل حسةاب علةى ولكةن لرغباتةه جزئ الشباع تادى قد ملتوية الساليب يلجأ وبالتالى
 .إلنسانيته والواعى

 ككةل للنةا  بةل الواحةد للشةخص نسةبية اذاتهة حةد فى هى حتياجاتواال الرغبات حتى
 البنةت وكةذا للزوجةة يحتةا  والرجةل هتةلحبيب يحتا  المراهق والشاب ألمه، يحتا  الرضيع فالطفل
حتاجةات الفسةيولوجية الحياتيةة واألحتياجةات لالاألنف   انغما  مع لزو  وتحتا  لحبيب تحتا 
واألجتماعية، ويتأج  أحتياجه كل يوم لألحتياجات الروحية والتى تكسبه السةعادة الدائمةة األمنية 

 غير الزائفة.
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والحياة، هدية من الخالق، كذل  الوالدة والحب والموت هةدايا، إذا عرفنةا كية  نكةون 
شةةةاكرين حامةةةدين هلل. فكةةةل شةةةيء يتحةةةو  إلةةةى هديةةةة، وهنةةةا  آخةةةرون يفتقةةةرون إلةةةى اإلحسةةةا  

من النا  منن يُدين اآلخرين دائما  ويتذمرون ويطلبون المزيد والمزيد. بينما النوع األو  بالشكر، و 
فقط، هو الذ  يصب  ورعا  وشكورا . على عك  الثةاني الةذ  ال يسةتطيع ذلة ، ألنهةم إّتكةالّيون 
ويظنةةون أن اهلل يجةةب عليةةه أن يلبةةي كةةل طلبةةاتهم، ولةةذل ، يجةةدوا فةةى التفكيةةر السةةلبيى المةةالذ 

و  لهةةم، حيةة  يشةةعرون دائمةةا  هةةاالء أنهةةم مكبوتةةون، وأن كةةل مةةا يحةةدث باطةةل ومخةةادع، وال األ
 شيء يمأل قلوبهم بالرضى. 

 اإلنسانى الزمن

 فةةي الكةةامن االنتظةةام هةةو الةةزمن بانسةةياب شةةعورنا فةةي والسةةبب ،(التغيةةر) هةةو الةةزمن إن
( تغيةره) معةد  هةو مةا لجسةم الةزمن مقيةا  ويكةون. للحركةة انتظةام صةورة في يظهر الذ  الطبيعة
 الةزمن بةأن العامةة النسةبية نظريةة وتخبرنةا(. مةثال السةاعة كةدقات) منةتظم آخر جسم لتغير منسوبا
 جاذبي لمجا  تعر  إذا أو أكبر بسرعة تحر  إذا أبطأ يكون( تغيره معد  أ ) بالجسم الخاص
 مكونةةات أن للةةذرة المعياريةةة النظريةةة تخبرنةةا حةةين فةةي وذلةة . الكليةةة طاقتةةه تةةأثرت إذا أ  قةةو ،
 الةزمن كةان فةنذا. الموجيةة والحالةة الجسيمية الحالة بين ما تتراوح( األجسام كل وبالتالي) الذرة،
 نظريةة تخبرنةا كما تغيره، ومعد  الجسم طاقة بين االرتباط فنن تغيره، معد  هو بالجسم الخاص
( الجسةةم طةو  وبالتةالي) الةذرة داخةل المسةافات تةةأثر أن كمةا. مقبةوال أمةرا يكةون العامةة، النسةبية
 .أيضا مقبوال أمرا يكون الجسم طاقة بتغير

 وبالتةالى. يقظا   فكن يقل والعمر يمر الزمن لصاحبها تقو  الساعة دقات من دقة كل إن
 محةةدد ةةة الميقةةاتي فةةالزمن: النفسةةي الةةزمن إلةةى باألضةةافة الميقةةاتي الةةزمن يشةةمل اإلنسةةانى فةةالزمن
 بدايةةةة لةةةه فهةةةو وبالتةةةالى ،تاليةةةة آنيةةةة ومولةةةد الحاليةةةة اآلنيةةةة انتهةةةاء تتةةةابع هر اسةةةتمرا يلةةةزم - طبيعةةةي

 الةزمن أن نالحة  هنةا ومةن. والنهايةة بالبدايةة متغيةر إحسةا  - نسةبي - النفسي الزمن ونهاية،أما
 سةبيال يكةون أن يمكةن وبةذل  باألشةياء إحساسةنا إلةى قياسا يتغير السيكولوجي الزمن أو النفسي
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 تنسةب أ  األشةياء بةه تقةا  الةذ  الجوهر ويمثل والمكان زمان اليحده الذ  المطلق الزمن إلى
 وبمعنى اآلنية فى متتالين النا  بالنسبة مستمر حاضر هو الحاضر اإلنسانى فالزمن. إليه األشياء
 نسةبى زمةن هةو اإلنسةانى فةالزمن للحفيةد، البعيةد والمسةتقبل األبةن ماضةى هو الجد فحاضر آخر

ثمن وأغلى قيمة من الذهب والفضة ألنةه أالوقت ف. حده على شخص ولكل بل الواحد للشخص
 و علي  ولن يعود.أما ل  إسو  يقتطع من األعمار فما مضى من العمر فهو 

 أصب  ما لجسم التغير معد  قيا  عن تعبيرا إال لي  الزمن أن على تصورنا اقتصر فنذا
 فةةي) إليةةه الةةذهاب يمكةن موجةةود كأنةةه حدوثةه بعةةد عنةةه الحةةدي  يمكةن ال التغيةةر هةةذا أن واضةحا
. إليةه الةذهاب يمكننا وأننا المستقبل في موجودا باعتباره عنه الحدي  أيضا يمكن وال(. الماضي
 وجةةود، بةةأ  تتمتةةع ال الةةذاكرة فةةي محفوظةةة معلومةةات باعتبةةاره هةةو عنةةه للحةةدي  الوحيةةد والسةبيل
 يكةةون أن يمكةةن معينةةة ظةةرو  فةةي( التغيةةر) ان فواقةةع. المسةةتقبل فةةي وال الماضةةي فةةي ال مسةةتقل
 إلةةى السةةفر يعنةةي العةةودة ثةةم تلةة  إلةةى هةةذه مةةن االنتقةةا  أن يعنةةي ال أخةةرى ظةةرو  فةةي منةةه أسةةرع

 الضوء سرعة من تقترب بسرعة تسير فضاء سفينة متن على فالسفر. مجاز  بمعنى إال المستقبل
 التغيةر أن سةوى يعنةي ال مةثال عةام آال  عشةرة عليهةا مةر قةد يكون أن بعد األر  إلى العودة ثم
 مةةن النةةوع هةةذا وجةةود فةةي والسةةبب. الفتةةرة بهةةذه األر  ظهةةر علةةى منةةه أبطةةأ السةةفينة مةةتن علةةى

 العامةة النسةبية أن هةو العامةة، بالنسبية والمرتبطة( والمستقبل الماضي إلى السفر مثل) التصورات
 فةي الحةا  هةي كمةا المةاد ، وجودهةا ببنيةة مرتبطةة وليسةت فقط، األجسام بظواهر مرتبطة نظرية
 ال الةذر  دون الوجةود ببنية المرتبط المباشر سببها ولكن( ظاهرة) هي الزمن فنسبية. الكم نظرية
 النظريةة هةذه غيةاب وبسةبب والجاذبيةة للكةم الموحةدة النظرية غياب بسبب وذل  مجهوال، يزا 
 غيةةاب وبسةةبب تجريبيةةة، علميةة نظريةةات تكةةون ألن ترقةةى ال والتةي العلمةةي الخيةةا  نظريةةات تسةود
 .العلماء بين اآلراء تختل  أيضا النظرية هذه
 للوقت فلسفية رؤية

 :هو الوقت أن نجد اإلنجليز ،( أوكسفورد) قامو  في
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 كمنظومةة والمسةتقبل والحاضةر الماضةي فةي ولألحةداث للوجةود المحةدَّد وغيةر المسةتمر التقدم"
 الفالسةةفة مةةن الكثيةةر سةةعىو . ةاإللهيةة القةةدرة لحةةدوث وسةةط هةةو الوقةةت أن قيةةل وقةةديما  . "واحةةدة
 تقةةوم حولةةه الةةذ  الجةةوهر هةةو الوقةةت أن يةةامن معظمهةةم وكةةان الوقةةت، وتعريةة  لتفسةةير القةةدماء
 فةي يجةده بجةدار يصةطدم أن من الفيزياء في متميزا شيةا يقدم أن يريد عالم أل  مفر وال. الحياة
 الفيزيةةاء دعةةائم ارسةةوا الةةذين ولعةةل ."الوقةةت هةةو ومةةا الةةزمن هةةو مةةا" سةةاا  عليةةه مكتةةوب طريقةةه
 العملية تطبيقاتهم في اكتفوا بأن الساا  هذا عن جابواأ قد ونيوتن اليبنز ثم أوال اليليغ التقليدية
 إليةه توصةل مةا وجةد نيةوتن أن غيةر .القةوم عامةة عهةده الذ  المعهود تيالميقا الوقت مع بالتعامل
 .السةةرعة ظةةل إال الوقةةت ومةا األسةةا  هةةي السةرعة بةةأن الةةنف  وعلةةم الرياضةيات حقةةل فةةي بياجيةه
 يةةدر  المبكةةرة الطفولةةة مرحلةةة وفةةي النمةةو طةةور فةةي اإلنسةةاني العقةةل أن إلةةى بياجيةةه توصةةل فقةةد

 اعتبةر فقةد آينشةتاين أمةا .مسةتقل بشةكل للوقةت إدراكةه مةن أكثةر السرعة بالتالي ويدر  التعاقب
 الفيزيةاء أن والحقيقةة .النوويةة الفيزيةاء لقةوانين عتمةادها يمكةن الذ  المقيا  هي الضوء سرعة أن
 مةا الفيزيائيةة الظةواهر لفهةم اقتربةت قةد الةوتر نظريةة تتبنةى التةي الفيزياء بها وأعني الكوانتية بعد ما
 .ردةلمجا الفلسفة أو المحضة الفلسفة من الذرية دون

 ولجةوا قةد الذريةة دون مةا الظةواهر حةو  بحةوثهم فةي أنهةم الحديثةة الفيزياء علماء صرح
 أنهةةا علةةى الطاقيةةة - الماديةةة الظةةواهر مةةع التعامةةل إلةةى مضةةطرين أصةةبحوا وأنهةةم الفلسةةفة، بةةاب
 منةذ الفلسةفة أن والحةا  .الفلسةفية التفكيةر طريقةة بمسةاعدة إال يقرأوهةا أن لهةم يمكن ال ظواهر
 الخةرو  خةال  مةن إال والميتافيزيائيةة الفيزيائيةة الظواهر لفهم مناص ال نهأ قررت المهد في كانت
 هةي األساسةية مفةرداتهم كانةت لةذل  المعنةى، بةاب إلةى والةدخو  ومقتضةياته األرضي الوقت من

 ارتفعةةت قةد الفلسةةفة أن مةن المالحظةون يالحظةةه مةا الفلةة  هةذا وفةي. والسةةببية والماهيةة الوجةود
 مةن لألرضةيين وتركتةه المكتوب ذل  يلحظوا لم نهمأ حتى الجدار، ذل  فوق أظفارها مةنعو  منذ
 .النا 

 الوقت

 األحةداث و( المالمةة الحةوادث اسةلفر،) الماديةة األحةداث يحتةوى وعةاء هو الوقت إن
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 علةى تعتمةد معنوياتها أو األحداث مادية أن العلم مع ،(الفرح الحزن، العاطفة، الحب،) المعنوية
 واألحةداث. بأبعةاده والمكةان والفاعةل الفعةل فيةه يلتقى وسط فالوقت وبالتالى. لها المسبب ر ية
 وبالتةةالى باألحةةداث المليةةةة بالةةذاكرة يمتةةاز فالوقةةت. الزمنةةى ولةةي  الةةوقتى المسةةتوى علةةى تتةةولى

 نظةةر ووجهةةة المسةةبب نظةةر وجهةةة مةةن أيضةةا   وهةةى ومسةةتقبل ومةةا  حاضةةر نمةة الوقتيةةه بةةالظرو 
 واع غيةةةر أردا  ثةةةم واع كةةةأدرا  وبةةةه وفيةةةه لةةةه ا  حاضةةةر  حدثةةةه يكةةةون دائمةةةا   فالمسةةةبب. المسةةةتقبل
 يكةون الوقت بمرور لكنو  مادى حاضر فعل هو لألسرة بالنسبة طفل وفاة مثال  ف. ومتتالى مستمر
 .الطفل لهذا األسرة حب بمدى يرتبط معنويا   الحدث

 وعاء فى مادية األحداث تبقى هل وهو القارئ عزيزى علي  نفسه يطرح ساا  لنا وهنا
 أمكننةةا فلةةو لهةةا  المسةةبب بننتفةةاء األحةةداث تنتفةةى أم المعنةةوى الحةةدث لصةةفه تتحةةو  أم الوقةةت
 وتكةةون بمسةةببيها تمةةت التةةى األحةةداث الوقةةت ذاكةةرة خةةال  مةةن نةةرى يمكةةن الوقةةت عبةةر السةةفر
 الةةذاكرة وتكةةون الماضةةى أداث نةةرى ال أم معنةةوى كحةةادث بهةةا سنسةةمع أم تصةةويره سةةبق كفلةةم
 وملةةةو  أصةةةحاب اأمةةة باقيةةةه، ماديةةةة احةةةداث هةةةى األهرامةةةات فبنةةةاء. فقةةةط سةةةببيه ذاكةةةرة الوقتيةةةه

 مادية تولد فاألحداث وبالتالى. فقط ذكرى أصبحوا يقا  كما أو ،معنوية أحداث فهم األهرامات
 . األحداث لهذه للمراقب الماضى حيز بدخولها المعنوية بالصفة وتكسى وتصب 

 يقيسةه والةذى المراقةب كاهةل علةى تقةع الوقةت فماديةة بمروره أحسا  له لي  فالوقت
 ماديتهةةا تعةةى وال أشةةياء مةةن حولهةةا مةةا تعةةى ال المةةادة فةةنن الكةةريم للقةةارئى ذلةة  ولتقريةةب. فقةةط
 المسةتقبل الشةخص بمقيةا  هةو وحاضةر ومسةتقبل حاضةر من عنه نتكلم ما فكل الوقت وكذل 
 القةةةرن أحةةةداث فحاضةةةر المقةةةاي ، هةةةذه لةةةه ليسةةةت الوقةةةت وعةةةاء أم للحةةةدث والمسةةةبب نفسةةةه
 مةن يحةوى بمةا يكتةرث وال يعةى ال والوعةاء. والعشةرين الواحةد للقةرن بالنسةبة ماضى هى العشرين
 وال يملكهةاال ولكنةه بةه األحةداث بمةرور ذاكرتةه تتمتةع حية  واحةد أتجةاه فةى يمةر فالوقةت. مادة
 ومةن الحةدث ومسةبب وسةبب بمكةان يةرتبط هنا الوقت ولكن. يعييها ال فهو معها التفاعل يمل 
 زمنهةا األر  هذه على ومكان نقطة لكل أن أى الحدث حدوث بمكان ا  مرتبط الوقت يكون هنا

 .بها المرتبط



 
 

131 

 ولكةةةن مكوناتةةةه، وتقسةةةيم ادراكةةةه فةةةى ونجةةة  الوقةةةت قيةةةا  علةةةى اإلنسةةةان عكةةة  ولقةةةد
 تتبعهةا يمكةن والةذى الةزمن مةن المةادى الجةزء هو الوقت فنن ولذا الزمن لقيا  العلوم به ضاقت
 بالمحدوديةة يمتةاز فالوقةت سةرعتها فةى الةتحكم اليمكةن ولكةن كامل، بوعى وأدراكه بل وقياسها
 وقةتال محدوديةة وبةين. للكةون المسةتمر والسريان التتابعى للمحيط المطلق الوجه فهو الزمن أما

 ويمكةن الجسةد وماديةة الةروح للطيفةة بالنسةبة النف  بمثابة وهى وسطية حالة وجدت الزمن ومطلق
 ".الزماوقت" الحالة هذه ةتسميت

 الممثليةةين ال و ميلالفةة أحةةداث ميةةزت وال قصةةته تحكةةي ال السةةينما لميلفةة مالخةةا فالمةةادة
 رومانسةةى، أكشةةن، درامةةى،) الفلةةيم نوعيةةة أو األحةةداث ترتيةةب أو ظهةةورهم ترتيةةب أو بةةه العةةاملين

. وأحداثةةه اإلنسةةان وجةةود حةةا  للوقةةت بالنسةةبة الحةةا  وكةةذا. الفةةيلم لغةةة أو( وثةةائقى أستعراضةةى،
 قياسةات هةى والمسةتقبل والماضةى فالحاضر ،سابقا   فيه عا  ومن فيه يعيش من يهمه ال فالوقت
 األحةداث فتسلسةل. أنتبةاه أى القياسةات هةذه يعيةر ال والوقةت لهةا بالنسبة الوقت لتحديد للنا 
 فكيةة . واحةةد هتجةةاا فةةى مسةةتمر فسةةريانه الوقةةت أمةةا قيةةتالتو  لهةةا وضةةع ولةةذا اإلنسةةان بهةةا يُعنةةى

 .ونسبيتهما والوقت الزمن بمطلق يلم الوعى لمحدود
 األهرامات الوقت

 ويرفةةع مكانةةة فةةي ويتسةةمر إال ياألولةة للمةةرة األكبةةر الهةةرم علةةي عينةةه تقةةع شةةخص مةةن مةةا
 واحد هو الهرم فذا . اهلل شاء ما: تعجب عبارة مطلقا الشاهق البناء في بصره يجيل ألعلي رأسه
 علةوم مةن ويسةخر الةزمن يتحةد  شةامخا الهةرم ذلة  بقةي فقةد القديمة، السبع الدنيا عجائب من

 و اآلثةةار لعلمةةاء - المختلفةةة العصةةور عبةةر - الشةةاغل الشةةغل هةةو الهةةرم بقةةي .المتطةةورة عصةةرنا
 محيةةرا لغةةزا األكبةةر الهةةرم بقةةي ،!بنائةةه لكيفيةةة اآلن حتةةي التوصةةل يسةةتطيعوا لةةم الةةذين المعمةةاريين
. يةةوم كةل أسةرار مةةن بةه ينضة  بمةا األحيةةاء علمةاء حتةي و الفلةة  و الجيولوجيةا و الفيزيةاء لعلمةاء
 وقتةةةى مةةةرور هةةةو والمتتةةةابع المتتةةةالى المةةةرور فهةةةذا القيةةةا  بعةةةده وتةةةم حةةةدث العمةةةل هةةةذا أن وبمةةةا

 فهةى سةحيقة أزمنةة منةذ وحةدثت قةدمت مهما التاريخية األحداث وبالتالى. بالوقت يقا  وبالتالى
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 مةةع التعامةةل أو عليهةةا التةةأثير دون والميقةةات والتوقيةةت الوقةةت يحتضةةن ينسةةاب زمةةن ولةةي  وقةةت
 .لها للمراقب العامة الحالة

 مضةةلع أوجهةةه واحةةد السةةطوح كثيةةر مةةةجسم هندسةةي شةةكل هةةو ،(Pyramid) والهةةرم
 األضةالع ثالثيةة أو األضةالع رباعيةة قاعةدة زوايا ربط عن ت ين والهرم الهرم، قاعدة يسمى منتظم
 خبةةةراء مةةةن وكثيةةةر. المربعةةةة القاعةةةدة هةةةو للقاعةةةدة األشةةةهر والشةةةكل القمةةةة، تسةةةمى واحةةةدة بنقطةةةة

 واألحةداث الحركةة وهةى الحيةاة أوجةه بقيةة تحمةل التةى الهرميةة القاعدة بمثابة الزمن أن يوضحون
 .العك  لي  ولكن الوقت لوجود الزم الزمن فتواجد. بها التأثر دون والوقت

 والزمن الصوفيون

 يرتفعةوا لةم أنهةم غيةر الغيةب جةدار فوق ارتفعوا قد المعرفية الطرق من آخر صن  هنا 
. والسرمد  المطلق في انخرطوا أن إلى بالتدري  صعدوا لكنهم فوقه، واحدة دفعة الفالسفة مثل
 مسةلكهم سةل  ومةن الصةوفيين أن األمةر .عليةه كتب وما لجدارا تماما تالشى اللحظة تل  وفي
 ولةم التجربةة داخةل أنفسةهم وضةعوا أنهةم أ  التجربةة طريةق اتبعوا أنهم غير الالزمن في عاشوا قد

 والصةوفيون الفالسةفة وصة  وقةد. فقةط الواعي بعقلهم التجربة يدخلوا بأن الفالسفة شأن يكتفوا
 وقةد .محيةرة ظةاهرة وبةأنهم بصةلة، الواقةع لةىإ يمتةون ال أنهمبة الةزمن مةن طويل لردح السواء على
 التجريةةةدات مةةةن المسةةةتهزئ موقةةة  البراغمةةةاتي والتجريبةةةي الوضةةةعي العلةةةم سةةةيما وال العلةةةم وقةةة 
 يلتفتةون ال كةانوا العلمةاء هةاالء أن والحقيقةة .الصةوفية وأتبةاع الفلسفة أتباع هاينتهج التي الفارغة
 وعمةةر الخةةوارزمي كقةةوانين رياضةةية قةةوانين أشةةجارهم تثمةةر عنةةدما إال الفةةريقين هةةذين مةةن كةةل إلةةى

 أن نالحظةةه مةةا المبكةةرة والطفولةةة الةةزمن. طبيةةة تطبيقةةات أو فيزيائيةةة قةةوانين أو وديكةةارت الخيةةام،
 فةةالبحوث منةه، خةر  الةةذ  الجةذر علةى ودلةل الفلسةةفي مكنونةه عةن عبةر أكثةةر تقةدم كلمةا العلةم

 إال هةو ما لإلنسان بالنسبة الزمن أن للش  مجا  بال بينت قد النف  علم في الحديثة التجريبية
 زمنللة تمامةا مةدر  غيةر المبكةرة طفولتةه وفةي الرحم مرحلة في فالطفل الوعي، لحظات من لحظة
 مةا أو الوعي ونمو ظهور مع وينمو يظهر الزمن إدرا  أن والحا  .الزمن لمفهوم إدراكه عن فضال
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 أو الةةرحم مرحلةةة فةةي للطفةةل بالنسةةبة الةةزمن هةةو مةةا تسةةاءلنا لةةو الةةواعي،ولكن بالعقةةل اآلن يةةدعى
 داخةةل ومةةن وعينةةا، دون نفكةةر أن نحةةاو  أن السةةاا  هةةذا عةةن لإلجابةةة علينةةا المبكةةرة  الطفولةةة
 لةةن الحالةةة هةةذه فةةي ننةةاإ الحقيقةةة. الةةوعي دائةةرة عةةن خارجةةة عنهةةا نةةتكلم التةةي الحالةةة ألن. الحالةةة
 أنةةةه لنةةةا يبةةةدو حيةةة  حدسةةةه، نسةةةتطيع فقةةةط ولكننةةةا. اإلطةةةالق علةةةى الةةةزمن نتصةةةور أن نسةةةتطيع
 . الالمنتهي الخلود، المطلق، الممتد، السرمد 

 والطفولةةة الةةرحم مرحلةةة فةةي الةةزمن تأملنةةا عنةةد ندركةةه مةةا البةةدائي اإلنسةةاني والةةوعي الةةزمن
 البةدائي اإلنسةاني الوعي فيها مر التي المرحلة أ  البدئي اإلنساني الوعي في أيضا ندركه المبكرة
 أو' النيادرتةةالي' الرجةةل إحسةةا  كةةان كيةة  أنفسةةنا وسةةألنا نظرنةةا فةةنن التقويمةةات، نشةةوء قبةةل مةةا

 أو اليونةةةةاني أو المةةةةيالد  أو السةةةةامر  أو الفرعةةةةوني التقةةةةويم نشةةةةوء قبةةةةل اإلنسةةةةانية الجماعةةةةات
 والدقيقةة الساعة أو اليوم أو األسبوع أو الشهر أو للسنة معنى هنا  يكن لم مرحلة في الهجر  
 الةوعي نأ حية  المبكرة الطفولة أو الرحم رطو  الطفل في الحظناه ما نالح  أننا الحا  .والثانية
 متمةايزة غيةر السةرمد  فةي غةائرة كانةت البدائيةة األقةوام فةنن ومنةه. الةزمن يةدر  ال المكتمةل غير
 األسةطورة الحركةة فةي التتةابع سةوى الةزمن مةن تعر  ال الماكد من وهي اللحظة وعن الطبيعة عن

 .الزمن مع اإلنساني العقل تعامل كيفية عن مهمة بمعرفة تزودنا الميثولوجيا إن .الممتد والزمن
 والمستقبل والحاضر الماضي

ةةةمنا لةةةو ،وقلةةةق وألةةةم حنةةةين  والحاضةةةر الماضةةةي هةةةي مقةةةاطع ثالثةةةة إلةةةى بأسةةةره الةةةزمن قسَّ
 صةاحب ثقافةة بتنةوع تتنةوع المقةاطع، هةذه مةن لكةل   مختلفةة تحديةدات أيضةا   لوجةدنا والمستقبل،
 إلةةى بالنسةةبة والحاضةةر. موجةةودا   يعةةد لةةم الةةذ  الحاضةةر للةةبعض بالنسةةبة هةةو فالماضةةي. التحديةةد
 تحديةةةد حسةةةب والمسةةةتقبل راسةةةل، دايفيةةةد تعبيةةةر حسةةةب ،"لتوهةةةا مةةةرت نقطةةةة" اآلخةةةر الةةةبعض

 ومهمةةا كةةان مهمةةا السةةاعة، فةةي دقيقةةة 60 بمعةةد  شةةخص كةةل إليةةه يصةةل مةةا هةةو" باراسيلسةةو 
". األبةد  الحاضةر هةو يهمنةي مةا كةل. بالماضةي أفكةر ال إنةي: "فيقةو  مةوم سومرسةت أما". فعل

 نسبى هو والمستقبل والماضى فالحاضر. األبد وإلى موجودا ، دائما   سيبقى الحاضر إليه فبالنسبة
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 .التقسيم هذا يعنيه وال بل التقسيم هذا فى دخل للوقت ولي  المراقب لإلنسان بالنسبة

 الموق  في بل الزمنية، المراحل هذه تحديد في لي  فهو البشر معظم به يشتر  ما أما
 هةو( جةدا   القريةب والمسةتقبل قليةل قبةل منةه مضةى مةا العةام بمعنةاه يشةمل الذ ) فالحاضر. منها
 والمسةتقبل. المواجهتهة وعمةال   جهدا   اإلنسان من تتطلب التي بالقضايا ومثقل ومالم متعب دائما  
 الفقةةر،: المقبلةةة والسةةنوات األيةةام تحملهةةا قةةد التةةي المحةةاذير مةةن قلةةق قلةةق، مصةةدر دائمةةا   هةةو

 يقةع ومةن مةا كةل القلةق هةذا مةن ينجةو وال.. المةوت الحةروب، االجتماعية، المشكالت المر ،
 ،«للمسةةتقبل التخطةيط» اإلنسةةان سةماه مةةا هنةا  مواجهتةه وفةةي. الةدو  والحكومةةات األفةراد بةين
 لةة درءا   أموالةه بعةض ادخةار إلةى اإلنسان بسعي تبدأ لها، حصر ال ومجاالت نطاقات يشمل الذ 
. العالميةة العلميةة والماسسةات والةدو  للحكومات المستقبلية بالمشاريع وتنتهي ،«الزمان غدر»
 .مختلفة فحكايته الماضي أما

 فهةو ولهةذا،. والقلةق األلةم مةن خالية أصبحت التي الوحيدة الزمنية المرحلة هو الماضي
 بعةض تبةد  حةو  اليوميةة حياتنةا في حولنا من تصدر التي المواق  رصد وإن. للحنين مثير دائما  
 وهةةةذه. الماضةةةي إلةةةى الحنةةةين أشةةةكا  مةةةن شةةةكال   دائمةةةا   يكشةةة  واليةةةوم، األمةةة  بةةةين مةةةا األمةةةور

 العةالم حا  لسان وكأن وحزم، وبوضوح المجتمعات، كل في نلحظها أن يمكننا عامة، المالحظة
 ممةا أفضةل هةو ومنتجةات وصةناعات وتقاليةد وعةادات أمةور مةن األمة  فةي كةان مةا كل إن يقو 
 األشةةةياء هةةةذه لكةةةل تعطةةةي البةةةاردة والحسةةةابات المجةةةردة المقارنةةةة بةةةأن علمةةةا  . اليةةةوم عليةةةه أصةةةب 
 المقارنةةة تسةةتطيع أن هيهةةات ولكةةن. بةةاألم  عليةةه كانةةت مةةا علةةى أفضةةلية اآلن هةةي كمةةا واألمةور
 .الماضي إلى الحنين على تتغلب أن المنطقية

 الماضةي" وتبجيةل. العظةيم وتراثها تاريخها في الوطنية هوياتها ترى العالم شعوب كل إن
 وعلةةم اآلثةةار علةةم مثةةل العلةةوم، بعةةض كانةةت فةةنن. اإلنسةةانية المعةةار  مةةا بشةةكل صةةا " الجميةةل
 لتقةوم كانةت مةا كاملةة صةناعات فةنن الماضةي، إلةى وحنينه اإلنساني بالمزا  مرتبطة غير التاريخ،
 يكفةي إذ. ال أم فنية أكانت سواء   القديمة، بالتح  اإلنسان يربط ما كل ومنها. الحنين هذا لوال
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 قلةةب علةةى أغلةةى يصةةب  لكةةي المةةاء، لشةةرب فخةةار  إنةةاء علةةى الةةزمن مةةن قةةرون بضةةعة تمةةر أن
 .أفضل بشكل نفسها الوظيفة ياد  معاصر منت  أ  من( أيضا   ثمنا   وأغلى) اإلنسان

 اآلالم مةةن خاليةةا   كةةان وكأنةةه العةةالم يبةةدو الزمةةان، مةةن مضةةى مةةا إلةةى اإلنسةةان نظةةرة فةةي
«. الةذهبي العصةر» اسةم عليهةا لتطلةق تاريخهةا مةن مرحلةة ثقافةة كةل فتختةار. والمسةاوئ والهموم
 .عودة غير إلى ولَّت بعدما إال" ذهبيتها" تكتسب لم العصور هذه أن المرج  من ولكن

 كتةب عمومةا ، وأدبيةة عاطفيةة ِصةيغ فةي السةابقة باألزمنةة زمننا مقارنة طغيان مواجهة وفي
 هةو الةزمن هةذا أكةان سواء: "مرة ذات" تريبيون هيرالد" جريدة في الساخر المعلِّق بوشوالد، أرت
 ".نملكه الذ  الوحيد الزمن إنه.. أسوأها أم األزمنة أفضل
   العلمي البعد

االنسةةجام والتنةةاغم والتوافةةق والتناسةةق. فةةالكون، موسةةيقى تنسةةجم أنغامهةةا الكةةون: مبةةدأ 
وتتوافةةق. لةةذا ال يخةةر  هةةذا الكةةون عةةن إطةةار معقوليةةة الوحةةدة. فهةةو، فةةي شةةموله وتعةةدده، وحةةدة 
قائمةةة بةةذاتها؛ وليسةةت أجةةزاء الكةةون الظاهريةةة غيةةر أنغةةام الموسةةيقى التةةي تتسةةاوق فةةي انسةةجام. 

 وهكذا يكون الكون نغما . 

فللكون، لمن يستطيع االستماع إليه لو أتيحت له نقطة خار  النظام الشمسي أو غيةره، 
موسيقى تنشأ عةن الِنسنةب الرياضةية القائمةة بةين الكواكةب أو الواحةدات وهةي تةدور بعضةها حةو  
بعةةض. وهكةةذا يكةةون الكةةون اهتةةزازا ، وتكةةون المةةادة درجةةة مةةن درجةةات هةةذا االهتةةزاز. والمةةادة 

تعبِّةر عةن  –الكيميائيةة والفيزيائيةة والبيولوجيةة  –شير إليها العلم، بصةفاتها العديةدة المهتزة، كما ي
وحدة شاملة. فما الظاهرات إال تناسقات وأنساق ضمن الوحدة األصلية. فكأن الكةون لوحةة مةن 
الفسيفساء تشغل فيه كل  قطعة مكانها في نظام واتساق. هكذا تعبِّر الظاهرات عن تضاد  ظاهر  

حةةدة داخليةةة. الكةةون امتةةداد، ولةةي  تناقضةةا ؛ وثنائياتةةه وأضةةداده ال توجةةد إال مةةن حيةة  الظةةاهر وو 
 وحسب. 

فةةةي عةةةالم العلةةةم هةةةذا يةةةرتبط الجةةةزء الصةةةغير بالكةةةل؛ وذلةةة  ألن إطةةةار الحقيقةةةة واحةةةد. 
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فالجسم اإلنساني، بتعدد أجزائه وأجهزته وأعضائه، وحدة  متماسكة، شاملة وكلِّية. وتتعذر دراسةة 
زء أو العضو علةى حةدة؛ وُتخِفةق الدراسةات التةي تعتمةد هةذه الطريقةة ألن الكثةرة الجسةمانية، الج

واألعضةةاء كلَّهةةا، واحةةدة فةةي عملهةةا وجوهرهةةا، وكةةل  عضةةو يمتةةد إلةةى الكةةلِّ ويحيةةا فةةي الكةةلِّ ومةةع 
 الكلِّ وبه. 

   الفكري البعد

كلِّية شةاملة. فكمةا أن يصعب علينا أن نفرق بين البعد العلمي والبعد الفكر ؛ فكالهما  
العلةم يبحةة  فةي القةةوانين الشةةاملة، ويسةعى إلةةى اكتشةا  الكةةلِّ فةةي األقسةام والتعةةددات، كةةذل  
يبحةة  الفكةةر فةةي الكةةل. فمةةا يةةراه اإلنسةةان مةةن تعةةددات وكثةةرة لةةي  إال حقيقةةة واحةةدة. مةةن هنةةا 

تت فةةةي أتسةةاء : كيةةة  أسةةةتطيع ر يةةةة ألةةةوان الشةةةم  مةةةا لةةم تةةةنعك  علةةةى الكةةةرة األرضةةةية وتتشةةة
فضائها  فالنور ال يكش  عن ألوانه إال في انعكا  تعدد ألوانه، ليكون التعدد، في النهايةة، نةورا  
واحدا . والحياة ال تكش  عةن ذاتهةا إال فةي التعةدد والكثةرة. ولمةا كةان كةل  مةا هةو موجةود ينةبض 

ي الوجةود، مهمةا بالحياة كانت هذه الحيةاة خلفيةة الكةلِّ وجةوهره أيضةا . كية  أسةتطيع أن أفكةر فة
 بدت لي ظاهراته متكثِّرة، إال ككل  واحد  وكي  أستطيع أن أفكِّر إال ككل  غير منقسم  

هكذا تتجلَّى الحياة، والنور، والوجود كل ه، والفكر كل ه، في الشمو . وكل  عملية تجريةد 
اد، أو ثنائيةةات، أو عقليةةة تقةةودني إلةةى الكلِّيةةة المطلقةةة، انطالقةةا  مةةن نسةةبة ظاهريةةة، أو مةةن أضةةد

نقةةائض ال توجةةد بمعةةز  بعضةةها عةةن بعةةض. وإذا أخةةذنا مفهةةوم التجريةةد بعةةين االعتبةةار أدركنةةا أنةةه 
يفضي بنا إلى الشمو  والتكامل. ولو تساءلنا عن حقيقة البيا  والصفرة والحمرة إلةخ لوجةدناها 

 تجريدات مطلقة، بل وهي تنوع فى تذبذب الطاقة، في وحدة قائمة بذاتها.
   اإلنساني البعد

 ال يسعنا أن نبح  مسألة اإلنسان إال من ناحيتين: 
   الفرد؛ اإلنسان.أ

 . االجتماعي اإلنسان.ب
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كي  أسةتطيع أن أتصةور اإلنسةان الفةرد  هةل يوجةد عضةو بمفةرده  مةن هةو اإلنسةان الفةرد  وهةل 
تكون لديه قيم  وُمُثل وغايات  اإلنسان الفرد، في الواقةع، غيةر موجةود. وهةذا ألن البشةرية بةدأت 

 بجماعة. 

والحةةةق أن الجةةةةواب يسةةةتقيم متةةةةى علمنةةةا أن هةةةةذه القةةةيم غيةةةةر موجةةةودة إال فةةةةي الحيةةةةاة 
عيةةةة. لةةةي  لإلنسةةةان إنسةةةانية، إذن، إال فةةةي الوجةةةود االجتمةةةاعي الةةةذ  هةةةو حقةةةل تحقيةةةق االجتما

إنسانية اإلنسان. ونحن، على سبيل المثا ، لو ألقينا نظرة علةى أنةواع الوجةوه البشةرية، بتعةدداتها 
وتمايزاتها، لعلمنا أن هذه الكثرة دليل على الوحدة أكثر منهةا دلةيال  علةى االخةتال  والتبةاين. إن 
وجةةوه اآلخةةرين تةةدل ني علةةى حقيقتةةي؛ فلوالهةةا لمةةا عرفةةت نفسةةي. لةةذا ال تحمةةل الوجةةوه سةةمات 

 التناقض، بل التكامل. 
 التنوع وحدة

فاإلنسةةان، فةةي تعةةدد وجوهةةه، واحةةد. وعلةةى سةةبيل المثةةا ، لةةو نظرنةةا إلةةى أنةةواع اإلنسةةان 
لوجةةدنا تناقضةةا  ظاهريةةا ؛ لكننةةا، متةةى تعمقنةةا، وجةةدنا وحةةدة الهويةةة. فكةةأن اإلنسةةان، بأنواعةةه وكثةةرة 
أفكاره، يلتقي في دائرة واحدة تتشعب منها شعاعات كثيرة تعبِّر عن حقيقة واحدة. وإذا ما نظرنةا 
إلى أنواع األفكار لوجدناها عديدة، إنما تجتمع في وحدة جوهرية فةي اإلنسةان. وإذا مةا تفحَّصةنا 
الكةةرة األرضةةية، بتنوعةةات تضاريسةةها وأقاليمهةةا، لالحظنةةا كثةةرة متنوعةةة تتةة ل  فةةي وحةةدة. فكةةأن 
ننةي الحقيقة الواحدة والعالمية والشمو  ال تتحقةق إال مةن خةال  الكثةرة. لةذا ال أخشةى التعةدد أل

حتيةا  لألكةل والشةراب لكةل إنسةان االأعتبره معةالم حقةة تتةداخل فةي الوحةدة. فهنةا  وحةدة فةى 
بةةةالرغم مةةةةن تنةةةةوع األغذيةةةةة المتاحةةةة )فةةةةالبروتين يوجةةةةد فةةةةى البقوليةةةات واللحةةةةوم لمختلفةةةةة( وهةةةةى 

حتيةا  االراديةة ولكةن هنةا  أحتياجةات ال اراديةة وهةى التةنف  فةال تنةوع فيةه فتسةاوى ااحتياجات 
 لمتوفر.مع ا
 

 والمجتمع اإلنسان
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في المجتمع الواحد يتَّحد األفراد ضمن حقيقة واحدة خاليةة مةن كافةة ضةروب التعصةب 
العرقةةي والمةةةذهبي، ويةةرى كةةةل إنسةةةان ذاتةةه فةةةي اآلخةةر. فاإلنسةةةان يمتةةةد فةةي اإلنسةةةان. وال يكةةةون 

اآلخةر تُةعنةد  خالص هذا اإلنسان إال فةي اإلنسةان اآلخةر ومةن خاللةه. فكةل إسةاءة تبةدر منةي نحةو 
إساءة لإلنسانية جمعاء؛ وكةل محبةة تصةدر منةي نحةو اآلخةر تُعتبنةر تضةحية لإلنسةانية جمعةاء، ألن 

فةةةةي كيانةةةةه الخةةةةاص. وعلةةةةى الصةةةةعيد  –النةةةةا  كلِّهةةةةم  –اإلنسةةةةان يشةةةةتمل علةةةةى اإلنسةةةةانية كلِّهةةةةا 
اواة التةي االجتماعي العالمي واإلنسةاني يعمةل اإلنسةان علةى وضةع قواعةد العدالةة والمحبةة والمسة

هي مفاهيم مطلقة للجميع، ال يُنِكرها إال المتزمتون، ألنها شةاملة وعالميةة. إن اجتماعيةة اإلنسةان 
تختل ، بجوهرها، عن تجم ع الحيوان. فللحيوان حياة تجم عية، هي فردية مكررة، ال تدِر  ذاتها 

متةداد إلةى مةاال نهايةة فةي في إطارها الجماعي. أما اجتماعية اإلنسان فهي انعكاسه فةي اآلخةر، وا
هذا اآلخر. فاإلنسان ال يجد نفسه إال فةي اآلخةر، وال يكةون لوجةوده مةن معنةى إال فةي اإلنسةانية 

 الشاملة.

فمةةن خةةال  مهنةةة اإلنسةةان وعملةةه، إمةةا أن يكةةون شخصةةيا ، فةةنن المسةةُت العةةالم كلَّةةه فةةي 
ميةا  وكونيةا . وإن خةدمت العةالم  مهنتي، فجعلت منها وسيلتي لالتصا  مع الكلِّي، كنت إنسانا  عال

كلَّةةه فةةي مهنتةةي، حققةةُت شخصةةيتي وكيةةاني اللةةذين يمتةةدان إلةةى الكةةل. أمةةا إذا جعلةةُت مةةن مهنتةةي 
وسةةيلة لتحقيةةق فرديَّتةةي، وصةةرت فةةردا  يعةةيش ضةةمن قوقعةةة األنانيةةة، فةةنن عةةالميَّتي تمةةوت وأنةةانيتي 

جود الكلِّةةي، بالغايةةة القصةةوى، تنبثةةق. هكةةذا ينبغةةي علةةي أن أربةةط عملةةي أو مهنتةةي أو فكةةر  بةةالو 
 باإلنسانية كلِّها، بالمجتمع كلِّه.

ولما كانت غايتي من الوجود هي المعرفةة، وكةان وجةود  االجتمةاعي تحقيقةا  للغايةة التةي 
مةةن أجلهةةةا ُوِجةةْدُت فةةةننني أضةةةع نفسةةي فةةةي خدمةةة اإلنسةةةانية، ألمتةةةد فيهةةا، فةةةأحقق وجةةةود ، أ  

ْدُت ألحقةةق أنبةةل مةةا فةةي الكةةون. لةةذا، عنةةدما أدر  أعمةةاق هةةذا عةةالميتي وكةةونيَّتي. فأنةةا كةةائن ُوِجةة
الكةةون وأسةةرار المعرفةةة المكنةةوزة فيةةه، أجةةدني أنةةاد  بةةأمر واحةةد هةةو: االنسةةجام مةةع الكةةون فةةي 
غاياتةةةه الكبةةةرى التةةةي أعبِّةةةر عنهةةةا باجتماعيةةةة اإلنسةةةان، وبعالميةةةة الر يةةةة، وبالتجسةةةيد العملةةةي لهةةةا. 
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إنسانا  يحقةق عمةق وجةوده. وعةالميَّتي هةذه تشةير إلةى صةلة كةل وعالميَّتي هي أن أجعل من نفسي 
 عمل أقوم به، أو كل فكرة أفكر فيها، بالعالم كلَّه. 

 والكونية األرتقاء

عندما أحيا كونيتى فقد تجردت من كةل أنانيةة. ففةي عةالميَّتي أكةون خادمةا  لغيةر ، محبةا  
أسةتغله، وال أتكبةر عليةه؛ ال أنبةذه أو أهمِّشةه، وال أكرهةه أو أحقةد عليةه. ذلة   وأله؛ ال أسةتثمره 

، وأرى نفسي في اآلخر. وعندما أعك  عالميَّتي هةذه أرانةي فةي قلةب الوجةود  أني أرى اآلخر فيَّ
 –والحياة االجتماعية، أفعل فيها بطاقةة ُتحنة   علةى الةدوام مةن أجةل إعةالء قيمتهمةا فةي اإلنسةان 

وجود األرضي الكبرى، أو الطبقة المفكرة. فالقوانين والمبادئ والنظريات الوضةعية تةنظم ظاهرة ال
حاطةة اإلالعالقات اإلنسانية، ولكنها ال تحتوى الكينونة اإلنسانية. فال يسةتطيع الجةزء )القةوانين( 

 بالكةةل )اإلنسةةان(. كمةةا  ال تسةةتقيم اجتماعيةةة اإلنسةةان مةةا لةةم ينسةةجم اإلنسةةان مةةع قةةانون وجةةوده
 الكوني، فيطرح عنه كل ما يعيقه عن تحقيقه كونيا . 

 أن حكةى ،القصةة هةذه ليكمإ باألخرى  ستفعل اذام  حذئ فردة من  سقطت لو فمثال  
 مةن سةقطت القطةار صةعوده بالسيروعند القطار بدأ بقطاروقد للحاق بسرعة يجر  كان" غانةد "

 األولةى بجةوارالفردة رماهةا وبسةرعة الثانيةة الفةردة خلةع إال منه كان فما حذائه فردتي إحدى قدمةه
 الحةةذاء فةةردة رميةةت لمةةاذا مافعلةةت  علةةى ماحملةة  وسةةألوه أصةةدقا ه  القطارفتعجةةب سةةكة علةةى

 اإلنتفةةاع فيسةةتطيع فةةردتين يجةةد أن الحةةذاء يجةةد الةةذ  أحببةةت : الحكةةيم غانةةد  فقةةا  األخةةرى 
 إذا هأنة القصةة هةذه مةن والعبةرة. أيضةا   منهةا اأنة أسةتفيد ولن تفيده فلن واحدة فردة وجد فلو بهما
 .افاتن ام على حزنن وال رحهلف لنفرحف السعادة له ويحمل اغيرن إلى يذهب فقد شيء افاتن

كمةةا أن اإلنسةةانية جامعةةة شةةاملة كةةذل  هةةو اإلنسةةان. وشةةمو  اإلنسةةانية يجعةةل البشةةرية 
جمعاء أسرة كبرى تنضو  في كن  المحبة والكل الشامل؛ فنذا النا  جميعا  أخوة يجتمعون في 
الحقيقة السامية وفي اإلنسان. والنا  جميعا  "إنسان كبير" )إخوان الصفا(، بوجود واحد، وصور  

ددة مةةن حيةة  الشةةكل. إن تعلةةيم المحبةةة هةةو أن شةةمولها العةةالمي، اإلنسةةاني الجةةامع، كونيةةة متعةة
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إنما يرتكز على قانونها األعظم: جميع النا ، على اختال  أعراقهم وألوانهم وأممهم وثقافاتهم، 
 مادة واحدة، وروحا  واحدة ال تتناقض بذاتها.  –يالِّفون جسما  واحدا  

ادئ األخةةةةرى ألنهةةةةا شةةةةريعة الوجةةةةود الكلِّةةةةي. فالحقيقةةةةة المحبةةةةة مبةةةةدأ يتجةةةةاوز كةةةةل المبةةةة
المحبة تجمةع الكةون كلَّةه فيةه. لةذل  تحيةا العةوالم كل هةا، بعضةها مةع بعةض، فةي سةكينة –السامية

الحقيقةة السةةامية. هكةةذا تتماثةةل المحبةة مةةع الجاذبيةةة فةةي لغةةة العلةم: هةةي جاذبيةةة الخليةةة للخليةةة، 
ع للنةوع، والكواكةب للكواكةب، واإلنسةان لإلنسةان. هةي، والةذرة للةذرة، والجةوهر للجةوهر، والنةو 

مةةالط  –إذن، تماسةة  الوجةةود، وتناغمةةه، بعضةةه مةةع بعةةض، فةةي كةةل  متَّحةةد. ولةةوال هةةذا المةةالط 
 لتنافرت العناصر وانفرط عقد الكون والوجود.  –الجاذبية –المحبة

ن الواحةةد قةةد ُوِجةةد تتحقةةق اإلنسةةانية فةةي شةةعور اإلنسةةان بشةةموله وكونيَّتةةه. ولمةةا كةةان اإلنسةةا
بأنواع عديدة في جميع أنحاء العالم فنن فكرة عالمية اإلنسان تتخلل جميع األمم والشةعوب فةي 
إنسةةةانية اإلنسةةةان. وليسةةةت اإلنسةةةانية إال إنسةةةانية هةةةذا اإلنسةةةان وصةةةورته المجةةةردة فةةةي األنةةةواع 

ل الةذ  يهةد ، مةن اإلنسانية. أمةا اإلنسةان المشةخَّص الةواقعي فهةو اإلنسةان الكةائن الحةي العاقة
خةال  تنوعةه وتعةدده، إلةى غايةة واحةدة. إن آمةا  اإلنسةان وتطل عاتةه المتصةاعدة مةن أنحةاء العةالم  
كلِّه تشير إلى وحدة الوجود اإلنساني وإلى تحقيقه في شةعور واحةد متكامةل. إن عالميةة اإلنسةان 

حترام والتقدير في المبادئ مبدأ يحثنا على احترام اإلنسان وتقديره وإعالء شأنه. ويتجلى هذا اال
 التالية: 

إن كنا نعتبر اإلنسان رمةزا  للةوعي الكةوني غيةر المحةدود فننةه يسةتحق التكةريم والتقةدير.  .1
فاإلنسان الذ  يحيا ضمن دائرة الوجةود يتجةاوز المحةدود. ولةي  شةعوره بالالمحدوديةة 

الوجةةةود  غيةةةر دليةةةل علةةةى المحدوديَّتةةةه. لةةةذا يخةةةر  اإلنسةةةان بهةةةذا الشةةةعور عةةةن نطةةةاق
 المحدود. 

ةةق  .2 إن كنةا نعتبةر اإلنسةان مثةاال  شةامال  لوجةود البشةةر أجمعةين فةنن كةل إهانةة تُلحنةق بةه تُلحن
بالجن  البشر  أجمع. إن احترام اإلنسان يعني احترام اإلنسانية كلِّها، والعناية بةه تعنةي 
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العناية بالبشرية كلِّها. ولما كانت محبة اإلنسان الواحد تشير إلى محبة اإلنسانية جمعةاء 
 فنن هذه الفكرة تستحق بذ  كلِّ جهد لتحقيقها. 

إن كنةةةةا نعتبةةةةر اإلنسةةةةانية متنوعةةةةة فةةةةي لونهةةةةا وعرقهةةةةا، فةةةةي فقرهةةةةا وغناهةةةةا، فةةةةي أقطارهةةةةا  .3
و كةةرههم ألن التنةةوع يشةةير إلةةى وتقسةةيماتها الجغرافيةةة، فةةال يحةةق لنةةا اسةةتغال  اآلخةةرين أ

التكامةةل، ال إلةةى التنةةاحر. وإن كنةةا نعتبةةر أناسةةا  أفضةةل مةةن أنةةا  آخةةرين، ألسةةباب تتعلةةق 
بالمعيشةةةة أو البيةةةةة أو اللةةةون أو العنصةةةر أو المعتقةةةد، فةةةنن اإلنسةةةان، فةةةي رحلةةةة حياتةةةه 

فةي نفسةه:  األرضية، يمر في هذه األطوار كلِّها. وإن هو احتقرها في غيره فننما يحتقرها
إن كنت أعتبر غير  عبدا  فأنا عبد مثله في مجاالت عديدة؛ وإن كنت أعتبره زنجيا  فأنا 
أكثر سوادا  منه في داخلي؛ وإن كنت أعتبره فقيرا  أو متخلفا  فأنا أفقر منةه وأكثةر تخلفةا  
فةةي مجةةاالت شةةتى. إن محبتةةي لإلنسةةانية تةةدفع بةةي إلةةى تجةةاوز كةةل مةةا أعتبةةره عائقةةا  أو 

 ال  بيني وبين اإلنسان، أ ِّ إنسان. فاص

إن كنةةا نعتبةةر اإلنسةةانية تسةةعى إلةةى غايةةة فةةال يحةةق لنةةا أن نعمةةل لتثبيةةت التفرقةةة العنصةةرية  .4
واالنقسةةام اإلقليمةةي؛ وهةةذا ألن الغايةةة تشةةير إلةةى تالقةةي األهةةدا  التةةي تتفةةرع مةةن الغايةةة 

 األصلية. وال تتحقق هذه الغاية إال بالمحبة. 

ان، كونه ينتمي إلى عالم واحةد، واألخةوة اإلنسةانية، ال تتعارضةان مةع اجتماعيَّتةه،  إن عالمية اإلنس
 كونه ينتمي إلى وطن. فاإلنسان شبيه بالبارة التي تشع في اتجاهات ثالثة: 

 ذاته؛ إىل كيانه من.أ

 إليه؛ ينتمي الذي اجملتمع إىل كيانه من.ب

 .  العامل إىل كيانه من.ت

ففةةي البةةارة األولةةى يشةةع اإلنسةةان وفةةق قاعةةدة فطريةةة تعبِّةةر عةةن نةةامو  كةةوني، غيةةر مكتةةوب باليةةد، 
ُنِحةةتن فيةةه منةةذ األز . وتُعتبنةةر هةةذه المرحلةةة أهةةم المراحةةل الةةثالث جميعةةا ؛ وذلةة  ألن اإلنسةةان 

ه أن الجةةوهر، المجةةرَّد، ال يسةةعى إلةةى الغايةةات النبيلةةة مةةا لةةم تكةةن كامنةةة فيةةه أصةةال . لةةذا كةةان عليةة
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يحققها أوال . ومتى حقق اإلنسان معنى وجوده والغاية منه سعى إلى إشعاعه في البارة الثانيةة التةي 
هةةةي المجتمةةةع. ففةةةي إشةةةعاعه باتجةةةاه المجتمةةةع يحقةةةق الغايةةةة مةةةن وجةةةوده فةةةي مجةةةالين: المجةةةا  

إنسةان الواقةةع والتحقيةق. أمةةا  –إنسةان الماهيةةة والجةوهر، وفةةي المجةا  االجتمةةاعي  –الشخصةي 
البارة الثالثةة فننهةا تتجلَّةى فةي موقة  إنسةاني يتجةاوز حةدود المجتمةع إلةى اإلنسةانية بعامةة، وإلةى 
الكةةون والنهايتةةه. ويُعتبنةةر هةةذا اإلشةةعاع تحقيةةق إلنسةةانية اإلنسةةان، وهةةو يشةةعر بانتمائةةه إلةةى العةةالم  

 كلِّه. 
 الذهنية الصورة ونسبية اإلنساني الوعى

 مةةةن تفعةةةل إدراكيةةةة مسةةةاحات تولةةةد التةةةى اإلدراكيةةةة نمةةةاطلأل ومعرفتةةةه اإلنسةةةان إدرا  إن
 وأبعادهةةا، المةةادة، لتراكيةةب وتصةةوراتها المعرفةةة، فتتسةةع فعلهةةا،( اإلنسةةاني الةةوعي) أدوات خاللهةةا

 عطةاءوا وفرضةيات احتمةاالت طةرح علةى نفسية عقلية كملكة اإلنساني الخيا  ويعمل ووظائفها،
 الثابتةةة، العلميةةة للحقةةائق للوصةةو  تطبيقيةةا   عليهةةا االشةةتغا  ويبةةدأ بةةل وصةةفية، تكةةون قةةد تخةةيالت
 النظةةةرة ويةةةربط( والتبصةةةر التأمةةةل) يةةةدم  نشةةةاط هةةةو هنةةةا( الةةةواعي اإلنسةةةاني) فالنشةةةاط وأصةةةولها،
 حقةةوال   تفةةت  بتطورهةةا العالقةةة هةةذه .(موضةةوعها مةةع اإلنسةةانية الةةذات) عالقةةة هةةي التةةي اإلدراكيةةة
 .اإلنساني المعرفي البناء لمدما  وتضا  عليها، يبنى جديدة داللية

 المحسوسات، فعل بين ومنظم رابط هي المجتمعي وفعلها اإلنسانية، الكينونة فنن وكذا
 لتجعلهةةا( والموجةةودات المةةدركات) وتصةةن  فترتةةب، الواقةةع، حركةةة تةةنظم التةةي وهةةي والمةةدركات

 األنمةةاط) فةةي اخةةتال  هةةو وسةةببه الثقافةةات بةةين االخةةتال  يظهةةر هنةةا مةةن .والمعرفةةة الفهةةم قريبةةة
 ونمةط القيمةي، وسةلمه األخالقيةة، حقولةه فةي فلسفيا   وتصنيفه الواقع، تناو  طريقة أ ( اإلدراكية
 أن فالبةد  .المحايةدة الماديةة كينونتهةا عةن النظةر بغةض فلسةفيا   المعار  ألنواع االجتماعية النظرة
 لكةةةل نسةةةبى فهةةةو اتيكىأسةةةت ثابةةةت أو حركةةةى دينةةةامكى شةةةىء كةةةل أن القةةةارئ عزيةةةزى وتعلةةةم تعةةةى

 .تخيلى  إدرا أو فكرى وعى ولكل شخص

 إلةى( الالواعةي القصةد) مةن اإلدرا  انتقةل( اإلنساني الوعي) لتطور التاريخي السياق في
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 فةةةي النةةةا  تةةةداولها وفلسةةةفية فكريةةةة، بنيةةةات علةةةى الثقافيةةةة المعةةةار  وتراكمةةةت( الةةةواعي القصةةةد)
 واألعةرا ، القةيم، وتةداو  الثقةافي، الجمعةي الةوعي نشةأ هكةذا. االجتماعيةة وعالقةاتهم سلوكهم،
   .فيه الطبيعي ووجوده محيطه، مع عالقته في لإلنسان الفلسفي اإلدرا  من بنوع واألخالق

 ور يةة( الحسةية الموجةودات) قةدرة هةي اإلنسةانية المعرفةة فةي الرئيسةية المشكلة وبقيت
 الموضةوعية،و الحقةائق إثبةات علةى(العقلي الوعي) قدرة ثم( العقلي الوعي) خلق في لها اإلنسان
 المةدركات) مةع وتتفاعةل( اإلنسةانية الةذات) فيه تعمل( معرفي حقل) هو هنا اإلنساني العقلي اإلدا 
   .المعرفي واالكتشا  الر ية في( والموضوع للذات مرآة) بعدها الوعي ليغدو( الحسية

 علةةى سةةارية الطبيعةةة أحكةةام إن: هةةي( اإلنسةةاني الةةوعي) فةةي وأساسةةية هامةةة مسةةألة تبةةرز هنةةا
 الطبيعةةةة قةةةوانين اكتشةةةا  خةةةال  مةةةن المعرفةةةة يقةةةيم الطبيعةةةة هةةةذه فةةةي موجةةةود واإلنسةةةان موجوداتهةةةا
 والتأثير اإلنسانية، الخيارات أما وقوانينها، نشاطها، وآليات الموضوعات، قراءة هو فالعلم والوجود،

 منظوماتهةا تختةار الحةرة فةاإلرادة(. اإلنسةانية األخةالق) إلةى فيعود االجتماعية الطبيعة،والعالقات في
 وهةةذا بةة خر أو باتجةةاه الوجةود مةةن عليةةه تسةيطر مةةا وتوظةة  خياراتهةةا، فةي العقةةل وتسةةتخدم الفلسةفية
 علةةةى يعتمةةد كلةةه وهةةذا. وجةةوده وفلسةةفة الكةةون لطبيعةةة اإلنسةةاني الةةوعي أخالقيةةة فةةي يةةدخل فعةةل

 صةور إنسةان كةل داخةل تولةد التةى واالجتماعية والمعتقدية والثقافية العلمية والمكتسبات الموروثات
 المزاجيةةة الحلةةة علةةى بنةةاء   النسةةبية الصةةور تتغيةةر قةةد بةةل بنفسةةه، محةةيط أصةةل لكةةل ومختلفةةة متنوعةةة
 االسةتقراء تنسةب( علمويةة) ايةديولوجيا توجهةه( ميكانيكيةة ماديةة عمليةة) اإلنساني فالوعي. للشخص
 يملةة  وتخةةيالت أفكةةار مةةن متةةاح هةةو بمةةا مباشةةرة فتأثرهةةا الواعيةةة، وعالقتهةةا للموجةةودات المعرفةةي
 اإلرادة تلعةب لكنهةا تصةوير آلةة ليسةت فةالحوا . ومةوروث مكتسةب هةو مةا كل خال  من اإلنسان
 فةةةي النفسةةةية اإلرادة تةةةدخل وهنةةا الذهنيةةةة، الماديةةةة العمليةةةات فةةي دورا   الذهنيةةةة والعمليةةةات الواعيةةة،
 ضةبط هةو بةل اإلنسةاني الفعةل فةي للواقةع انعكةا  مجةرد لةي  الةوعي فةنن وبالتةالى. المةاد  الذهني

 مةن برمجتهةا وتعةاد وتبةرم  فتةنظم اإلنسةانية الةذات فيةه تةدخل توالة  فةي والمةدركات للمحسوسات
   .اليومية والعلمية والمجتمعية البيةية المكتسبات كل خال 

 تعكسةةها مةا حسةةب النسةبية الذهنيةةة الصةور بةين الفروقةةات يةدر  لإلنسةةان الةداخلي والةوعي
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 فتصةةب  حسةةية، ومعطيةةات مالمةة  علةةى بنةةاء إبداعيةةة صةةورا   الةةنف  تركةةب كمةةا. الماديةةة المشةةاهدات
 اإلدرا  فةةةي يعةةةد  أن يسةةةتطيع الةةةوعي أن كمةةةا  .والوجةةةود لألشةةةياء الجديةةةد الةةةوعي مةةةن نوعةةةا   الصةةةور
 كملكةة( اإلنسةاني الةوعي) يةرتبط وكخالصةة  .المدركةة الحسةية المادة يوجه الوعي أن بمعنى الحسي
 التةةي والدينيةةة األخالقيةةة، مةةن وبمسةةتوى المةةدركات، مةةع نفسةةية وجدانية،وانفعاليةةة بمسةةاحات عقليةةة
   .إدراكه وأنماط الوعي هذا طبيعة جميعها تحدد
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 فلسفة احلقيقة

 إنهةةا ا ،ثابتةة شةةيةا   ليسةةت والحقيقةةة متحيةزة، غيةةر ور يةةة بعةةين الواقةةع هةةى الحقيقةة
 أخةةالق إنهةةا منةةا، واحةةد كةةل فةةي تتكةةرر ال ألنهةةا ذاتيةةة وهةةي اخةةتال  و حةةوار
. اإلنسةان ووجةود شةروط عةن بعيدة مذهبية وغاية معرفية قضية وليست وفضيلة
 هةةو أساسةةي معيةةار علةةى يسةةتند مةةا غالبةةا الشةةائعة داللتةةه فةةي الحقيقةةة مفهةةوم إن

 الحسةةةي لةةةإلدرا  القابةةةل الوجةةةود هةةةو الحقيقةةةي يكةةةون هكةةةذا. الواقعيةةةة معيةةةار
 للواقةع، قتهةامطاب ليسةت الحقيقة فمعيارية .الواقعي للتحقق القابل أو المباشر،

 .قدرته تكمن حي  المطلق الكائن نحو للنزوع مالءمتها فى أو
 الحقيقة معايير

 وغايةةة فيهةةا مرغوبةةا الحقيقةةة يجعةةل الةةذ  مةةا قيمتهةةا  الحقيقةةة تسةةتمد أيةةن مةةن
 إنتاجهةا فةي اليقةين معانقةة هةو الحقيقةة هد  كان إذا اإلنساني  للجهد وهدفا

  لمختل 

 تعةةدد أمةةام نكةةون فنننةةا المعرفيةةة، سةةلطاتها وبسةةط إلقنةةاعا وسةةائل مختلةة  وفةةي المعةةار  أصةةنا 
 ال أننةةا ديكةةارت يةةرى مةةاد   أم منطقةةي معيةةار هةةو هةةل الحقيقةةة  معيةةار هةةو فمةةا. الحقيقةةة معةةايير
 بسةةيطة الحقيقةةة أن ويعتبةةر ،عنةةه دقيقةةة معرفةةة لةةدينا فراتتةةو  ال شةةيء علةةى نحكةةم حينمةةا إال نخطةة 

 إلى يحتا  وال للعقل بالنسبة بديهي فالحقيقي. بذاتها وواضحة متميزة وبالتالي خالصة ومتجانسة
 سةند إلةى حاجةة دونمةا بذاتةه يعةر  كةالنور بذاته قائم إنه حقيقيا، لي  هو عما متميز هوو  ،دليل
 مةن أكبةر الكةل) الصةحيحة فةالفكرة. النةور خةار  يوجةد كةالظالم والالحقيقةي اسةبينوزا، قةا  كما
 .دوما خاط  ونقيضها دوما صادقة( الجزء

 السيكولوجيا وفلسفة الفيزياء

( النيوروفلسةةفة أ ) البيولوجيةةا أسةةا  علةةى العقةةل دراسةةة بةةين القةةائم الصةةراع خريطةةة رسةةم يمكةةن
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 تحليةةل فةةي علميةةة كنظريةةة االرتباطيةةة بشةةرح فنبةةدأ(. الفيزيوفلسةةفة أ ) الفيزيةةاء ضةةوء علةةى العقةةل ودراسةةة
 بةو  الفيلسةو  يقةدمها التةي فلسةفة النيةورو وهةي أال عليها المعتمدة الفلسفة إلى ننتقل ثم ،وفهمه العقل

 . فلسفة النيورو مع ومقارنتها فلسفة الفيزيو إيضاح في نسعى ذل  وبعد. تشرتشالند

 العقةل بدراسةة تعنةى التةي السةيكولوجيا لفلسةفة مفصةال   شرحا   تينسن و هورغن الفيلسوفان يقّدم
 العقةةةود ففةةةي. االرتباطيةةةة النظريةةة هةةةي األصةةةدق النظريةةة إليهمةةةا، بالنسةةةبة. العلميةةة االعتبةةةارات ضةةةوء علةةى
 كةان عمةا مختلفةا   تصةورا   تقةدم النظريةة هةذه. العقةل دراسةة فةي جديةدة كنظريةة االرتباطيةة طُرحةت األخيرة
 الةةذ  العلمةةي النمةةوذ  إلةةى فبالنسةةبة .عملةةه و العقةةل ماهيةةة حةةو  والفلسةةفية العلميةةة األوسةةاط فةةي سةةائدا  
 أمةا. محةّددة وبةرام  قةوانين ضةوء علةى يعمةل متطةور كومبيةوتر مجةرد العقةل الكومبيةوتر، نشةوء مةع سيطر

 هةةو كومبيةةوتر أنةةه أسةةا  علةةى تفسةةيره و العقةةل تحليةةل أن فتعتبةةر للعقةةل جديةةد علمةةي كنمةةوذ  االرتباطيةةة
 هكةذا. كومبيةوترا   لةي  ولةذا وبةرام ، بقةوانين محكومةا   لةي  العقةل االرتباطيةة، إلى بالنسبة. خاط  تحليل
 أن هةي االرتباطيةة مقبوليةة علةى األساسةية والحجةة. كومبيةوتر أنةه على العقل دراسة عن االرتباطية تختل 
 .آخر أو ببرنام  المقّيد الكومبيوتر من نقيض على التغير و للتكي  وقابل ومرِن غني العقل

 بالشةةبكات شةةبيهة شةةبكات مةةن أو نيورونيةةة شةةبكات مةةن العقةةل يتكةةون االرتباطيةةة، إلةةى بالنسةةبة
 نيورونةات مةن الةدما  يتشةكل نعلةم فكمةا. ومكّوناتةه الةدما  ضةوء علةى العقةل االرتباطيةة تصةور. النيورونية
 العالقةةةةات ازدادت وكلمةةةةا ،(الةةةةدما  فةةةةي قائمةةةةة عصةةةةبية خاليةةةةا والنيورونةةةةات) بينهةةةةا عصةةةةبية وعالقةةةةات
 تعتبةةةر األسةةةا ، هةةةذا علةةةى. تفعيلهةةةا تةةةم و العقليةةةة القةةةدرات زادت كلمةةةا النيورونةةةات بةةةين الفسةةةيولوجية
 وحةدات تثيةر إشةارات ترسةل الوحةدات وهةذه. بالنيورونةات شةبيهة وحدات من يتكّون العقل أن االرتباطية
 تلةة  نتيجةةة علةةى يعتمةةد وهةةذا تعمةةل، أن مةةن منعهةةا أو الوحةةدات تشةةغيل يةةتم وبةةذل . تخمةةدها أو أخةةرى

 الوحةةدات بةةين االرتباطةةات كةةل العلمةةي، النمةةوذ  هةةذا إلةةى بالنسةةبة. ترابطهةةا وقةةوة المترابطةةة الوحةةدات
 .  بها المرتبطة األخرى الوحدات من تتخذها التي المعلومات فقط تمل  وحدة كل أن بحي  محلية

 الوحةةدات قبةةل مةةن محةةدَّدة بسةةيطة إشةةارات مةةن تتشةةكل الوحةةدات تكتسةةبها التةةي والمعلومةةات
 ال أنةه يعنةي مةا األخةرى أجزائةه فةي يجةر  مةا العقلةي النظةام أجةزاء تةدر  ال وبذل . ترابطها وقوة األخرى
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 النمةوذ  ففةي. كومبيةوتر العقةل أن نظريةة تةدعي ممةا نقةيض علةى عليةه ويشةر  بالعقل يتحكم قائد يوجد
 غائةب التنفيةذ  المةدير هةذا لكةن العقل، في يحدث ما كل على يشر  برنام  ثمة للعقل، الكومبيوتر 

 العمليةات أجةزاء بكةل يةتحكم مديرتنفيةذ  بةال العقل تصور االرتباطية وألن. للعقل االرتباطي النموذ  في
 المختلفةةة الةةدما  أجةزاء تقةةوم أن إذن الطبيعةةي مةن محةةددة، وقةوانين برنةةام  أسةةا  علةى ويبرمجهةةا العقليةة
 وبةذل  السةيكولوجية، الحقيقةة تلة  تفسةير فةي االرتباطية تنج  هكذا. نفسه الوقت في مختلفة بأعما 
 .فضائلها بعض تكتسب

 حةةاالت فةةي تتجسةةد رياضةةية حةةاالت العقليةةة الحةةاالت إن تينسةةن و هةةورغن الفيلسةةوفان ويقةةو 
 إليهمةةا، بالنسةةبة. الةةدما  فةةي العقةةل تجلةةي يفّسةةران هكةةذا. شةةبيهاتها و النيورونيةةة الشةةبكات هةةي فيزيائيةةة
 نظامةا   لةي  النظةام هةذا لكةن. وارتباطاتهةا بالنيورونةات الشةبيهة الوحةدات مةن يتكةون ديناميكي نظام العقل
 قبةل مةن محةددة فضةائه فةي نقطةة أ  أن بحية  رياضيا   فضاء يشكل فالعقل. رياضي نظام هو بل فيزيائيا  
 الشةةةبكة ضةةةوء علةةةى تتحةةةدد العقلةةةي الفضةةةاء فةةةي نقطةةةة كةةةل وبةةةذل  بةةةالنيورون، شةةةبيهة وحةةةدة كةةةل قيمةةةة

 الفضةةاء لتحقيةةق المناسةةبة الفيزيائيةةة اآلليةةات تتخةةذ الوحةةدات بةةين االرتباطيةةة الشةةبكات و. كلهةةا النيورونيةةة
 . للعقل الممثل الرياضي الديناميكي

 النيةةورو موقةة  تشرتشةةالند بةةو  الفيلسةةو  يقةةّدم االرتباطيةةة منطلةةق مةةن ذلةة ، إلةةى باإلضةةافة
 النيةةةورون مفهةةةوم بةةةين يجمةةع مصةةةطل  فلسةةةفة النيةةورو. البيولوجيةةةا ضةةةوء علةةةى العقةةل تةةةدر  التةةةي فلسةةفة
 لكةن. بينهةا فيمةا العالقةات و النيورونةات مجمةوع أنةه علةى وتفسةره العقةل تحّلل فلسفة النيورو. والفلسفة
 علةى يبنةى فلسةفيا   مةذهبا   فلسةفة النيةورو كةون فةي عنهةا تختلة  نراها باالرتباطية النيوروفلسفة ارتباط رغم
 الصةةفات فهةةم فةةي يكمةةن العقةةل فهةةم مفتةةاح تشرتشةةالند، إلةةى بالنسةةبة. علميةةة كنظريةةة االرتباطيةةة أسةةا 

 الحيةةواني الةةدما  تتضةةمن دماغيةةة هندسةةة فالعقةةل. النيورونيةةة البيولوجيةةة بالشةةبكات الخاصةةة الديناميكيةةة
 مةةن جةةزءا   تكةةون أن بةةد ال العقةةل تحليةةل فةةي الصةةحيحة النظريةةة أن تشرتشةةالند يعتبةةر. البشةةرية واألدمغةةة
 .البيولوجي التطور و البيولوجية األنظمة حو  العامة النظرية

 النمةةةوذ  أسةةةا  علةةةى العقةةةل دراسةةةة هةةةو إليةةةه بالنسةةةبة الوحيةةةد العلمةةةي المةةةدخل يكةةةون هكةةةذا



 
 

150 

 نيورونةات مةن يتشةكل بحية  كالةدما  تمامةا   ارتبةاطي نظام مجرد العقل يغدو وبذل . البيولوجي الدماغي
 العصةبية االرتباطةات تشةكيلة علةى يعتمةد للعةالم العقةل إدرا  األسةا ، هةذا على. بينها فيما واالرتباطات

 األنمةةاط وهةةذه. النيورونةةات علةةى المتعاقبةةة األنمةةاط فةةي يكمةةن للعةةالم ففهمنةةا. الدماغيةةة النيورونةةات بةةين
 إلةةى ثةةم ومةةن اإلدرا  إلةةى الحةةوا  مةةن المعلومةةات تحةةو  التةةي العصةةبية االرتباطةةات مصةةفوفة مصةةدرها
 يكةةون أن الممكةةن غيةةر ومةةن بامتيةةاز بيولةةوجي نظةةام العقةةل أن تشرتشةةالند يعتبةةر هكةةذا. التصةةر  و الفعةةل
 .البيولوجي بالنظام شبيه غير

 نسةةق هةةو لألشةةياء العقلةةي التصةةور تشرتشةةالند، عنهةةا يةةدافع التةةي فلسةةفة النيةةورو إلةةى بالنسةةبة
 آخةر تفعيةل نسةق إلةى النيورونةات تفعيةل نسةق تحةّو  فهةي للعقةل الحسةابية القةدرة أمةا. النيورونةات تفعيل
 التفعيةةةةل فضةةةةاءات فةةةةي مسةةةةارات أو أمكنةةةةة أو نقةةةةاط المفةةةةاهيم المنظةةةةور، هةةةةذا مةةةةن. النيورونةةةةات لتلةةةة 
 إلةةى بالنسةةبة ويةةدر ، يفّكةةر وبفضةةلها بلغاتنةةا شةةبيهة عقليةةة لغةةة العقةةل يملةة  أن مةةن بةةدال   هكةةذا. النيةةوروني
 تكةون أن شةرط ،الةدما  نيورونةات شةبكة سةوى ليسةت واإلدرا  التفكيةر علةى العقةل قةدرة فلسفة النيورو
 اللغويةةة و العقليةةة المفةةاهيم تتحةةّو  هنةةا مةةن. بينهةةا فيمةةا الرتباطةةات ومحققةةة وُمثةةارة فاعلةةة النيورونةةات هةةذه
 قةةدرة اللغةةة أن تشرتشةةالند يعتبةةر األسةةا  هةةذا علةةى. النيةةوروني الةةدماغي للفضةةاء وهندسةةة جغرافيةةا إلةةى

 ادرا  و انتةةا  علةةى قةةدرة اللغةةة تكةةون أن مةةن بةةدال   بهةةا الةةتحكم و اآلخةةرين أدمغةةة إدرا  علةةى بيولوجيةةة
 النيوروفلسةفة إلةى بالنسةبة أنةه كما. للمتلقي العقلية القدرات يثير الفرد كالم فمثال الكلمات؛ من سلسلة
 الخةةرائط وهةةذه. ومفةةاهيم مقةةوالت مةةن خةةرائط خةةال  مةةن العةةالم يةةدر  العقةةل تشرتشةةالند، يقةةدمها التةةي
 فضةةاءات فةةي متجسةةدة الخةةرائط هةةذه لكةةن. بنةةا المحةةيط العةةالم إدرا  يةةتم ولةةذا الخةةارجي، العةةالنم تشةةبه
 .للعقل اإلدراكية القدرة زادت كلما وإثارتها النيورونات تفعيل زاد وكلما النيورونات، تفعيل

 علةى. والفلسةفة العلةوم بةه تقوم ما وهذا ممكنة، أفكار طرح دائما   الممكن من أخرى، جهة من
 مةن البةد فلسةفة، الفيزيةو إلةى بالنسةبة. الفلسةفة و الفيزيةاء مةن المشةتقة فلسةفة الفيزيةو نقةّدم األسا  هذا
 فيزيةةائي نظةةام العقةةل يكةةون هنةةا مةةن. آخةةر علةةم أو البيولوجيةةا مةةن بةةدال   الفيزيةةاء ضةةوء علةةى العقةةل دراسةةة
 ميكانيكةا تعتبةر ، فمةثال . الكةمّ  ميكانيكةا ومبةادئ كقةوانين الفيزيةاء فةي المعروفةة الطبيعية القوانين تحكمه
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 الممةةرات تلةة  وتنةةاقض لتضةةارب لكةةن ذاتةةه، الوقةةت فةةي الممكنةةة الممةةرات كةةل يعبةةر الجسةةيم أن الكةةم
 المعتقةدات كةل علةى يحتةو  العقةل ذاتةه، المنطلةق مةن. واحد ممر للجسيم ويبقى البعض بعضها تختز 
 هةةةذه. بينهةةةا تنةةةاقض ال التةةةي فقةةةط المعتقةةةدات بعةةةض فتبقةةةى الةةةبعض بعضةةةها تختةةةز  ولتناقضةةةها الممكنةةةة
 مةةا وتحلِّةل فلسةفة الفيزيةو تفسِّةر هكةذا. العقةل يعةي مةةا تشةكل اختزالهةا عةدم جةراء مةن الباقيةة المعتقةدات
 مةن. لةدينا أخةرى معتقةدات مةع تناقضةه عةدم جةراء مةن اختزالةه يتم ال الذ  هو نعيه فالذ  الوعي؛ يكوِّن
 .بالمتناقضات االعتقاد العقل يرفض ولذا العقل، اختزله تناقض حصل كلما هنا

 االختبةةةةار ياكةةةةد فمةةةةثال ،. الظةةةةواهر بعةةةةض تفسةةةةير فةةةةي للعقةةةةل الفيزيةةةةائي النمةةةةوذ  هةةةةذا يةةةةنج 
 ذاتهةةا الشاشةةة علةةى آخةةر منبةةه ظهةةر ثةةم ومةةن شاشةةة علةةى منبةةه ظهةةر إذا: التاليةةة الحالةةة علةةى السةةيكولوجي

 ملونةا ، قرصةا   يكةون قةد األو  المنبةه. األو  المنبه لي  و الثاني المنبه ندر  سو  جدا ، قصيرة فترة بعد
 المنبةةه داخةةل األو  المنبةةه فيكةةون األو  المنبةةه خةةار  تمامةةا   يظهةةر ملونةةا   خاتمةةا   يكةةون قةةد الثةةاني والمنبةةه
 بالنسةبة هكةذا. األو  المنبةه ولةي  الثةاني المنبةه نةدر  ولةذا األو ، المنبةه يختةز  الثاني المنبه هنا. الثاني
 الةذ  الثةاني المنبةه نعةي أن الطبيعةي مةن إذن اختزالةه، يةتم ال الةذ  هةو نعيةه ما أن بما فلسفة، الفيزيو إلى
 الحالةةة تفسةةير فةةي فلسةةفة الفيزيةةو تةةنج  هنةةا مةةن. اختزالةةه تةةم الةةذ  األو  المنبةةه نعةةي ال وأن يُختةةزن  لةةم

 . فضيلتها تكتسب وبذل  السابقة السيكولوجية

 هةةذا إلةةى بالنسةةبة .الةةذرة دون مةةا عةةالم يحكةةم الاليقةةين مبةةدأ إن قائلةةة الكةةم ميكانيكةةا تضةةي 
 الفيزيةائي النمةوذ  هةذا أسةا  علةى. واحةد آن فةي ومكانةه الجسةيم سةرعة معرفة المحدد غير من المبدأ،
 ذاتهةا المعتقةدات إذن محةددة، غيةر معتقةداتنا أن بمةا و. محةددة غيةر المعتقةدات أن فلسفة الفيزيو تعتبر
 مةةن مختلفةةة نتةةائ  إلةةى نصةةل لمةةاذا فلسةةفة الفيزيةةو تفسةةر هكةةذا. ومتعارضةةة مختلفةةة نتةةائ  إلةةى تةةاد  قةةد

 بعةض يوصةل االعتقةاد هةذا لكن ومنسجم مسط  الكون أن علميا   نعتقد فمثال ،. ذاتها المعتقدات خال 
 يوصةةل ذاتةةه االعتقةةاد و ومنسةةجم، مسةةط  هةةو ولةةذا بدايتةةه فةةي تضةةخم قةةد الكةةون أن اعتبةةار إلةةى العلمةةاء
 فةرغم. ومنسةجم مسةط  الكةون ولذا غشاءين اصطدام نتيجة وجد الكون بأن اإلعتقاد إلى آخرين علماء
 أنظمتنةةا تتنةةوع وبةةذل  منةةه، نسةةتنت  مةةا فةةي نختلةة  ولكننةةا ،معتقةةداتنا يسةةبب الةةذ  ذاتةةه هةةو الكةةون أن
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 .معتقداتنا مضامين هي ما المحدَّد غير من ألنه وهذا. الفكرية

 العةةةالنم العقةةةل يةةةدر  كيةةة  هةةةي العلميةةةة و الفلسةةةفية المشةةةاكل إحةةةدى ذلةةة ، إلةةةى باإلضةةةافة
 عقلنةةا، فةةي محققةةة كافةةة الممكنةةة المعتقةةدات أن بمةةا: وهةةو أال الخةةاص جوابهةةا فلسةةفة للفيزيةةو. ويصةةّوره
 العقةل يةتمكن لةذا. الةواقعي عالمنةا ضةمنها مةن التةي و كافةة الممكنة األكوان عن تعبِّر هذه معتقداتنا إذن
 وبةةةذل  العةةةالم، إدرا  إمكانيةةةة عةةةن التعبيةةةر فةةةي فلسةةةفة الفيزيةةةو تةةةنج  هكةةةذا. وتصةةةّوره العةةةالنم إدرا  مةةةن

 علةةم أو البيولوجيةةا مةةن بةةدال   الفيزيةةاء أسةةا  علةةى العقةةل دراسةةة مةةن البةةد لمةةاذا ولكةةن .فضةةائلها تكتسةةب
 وتكةوين تشةكيل فةي األسةا  هةي الفيزيائيةة العمليةات أ  الفيزيةاء أن حقيقة في كامن ذل  جواب آخر 
 الفيزيائيةةةة وجسةةةيماتها ذرات مةةةن تتكةةةّون األعصةةةاب و كالخاليةةةا البيولوجيةةةة الظةةةواهر فمةةةثال ،. شةةةيء كةةةل

 .الفيزياء ضوء على العقل ضمنها ومن كافة األشياء دراسة من بد ال لذا .الفيزياء بقوانين المحكومة

  املادي الوجود فلسفة

 اللغةو  المفهةوم فةي الكلمةة وتتبعنةا القةديم الوجةود تركنا وإذا العدم، يقابله الوجود لغويا  
 تحةةت واقةةع المةةاد  فةةالوجود العةةدم مةةن تعةةالى اهلل أوجةةده مةةا كةةل فةةي ينحصةةر ا معنةةاه أن نجةةد
 الموجةودات جملةة وهةو مكوناتةه، مةع نتعامةل ألننةا إلنكةاره، مجةا  وال ونلمسةه، نشةاهده أبصةارنا
 حولنةةةا مةةةن المتحركةةةة واألجسةةةام ر وسةةةنا، فةةةوق السةةةابحة السةةةماوية كةةةاألجرام بقوانينهةةةا الماديةةةة
. والهةواء والتةراب والمةاء النار أربعة العناصر كانت أن بعد وتفرع، تشعب قد المادة في البح 
 مةم ولكةن التةراب ذرة هى الترابة تكوين ووحدة الماء قطرة هى الماء تكوين وحدة كان إذا ولكن
 مةةع. الطبيعةةة فةةي عنصةةر مةةةة عةةددها تجةةاوز فقةةد تركيبهمةةا   ، وحةةدة هةةى مةةا والنةةار الريةةاح تتكةةون
 ألن للحقيقة، شرطا وجسامتها صالبتها من تتخذ التي تل  المادة ليست أن القارئ عزيزى العلم
 فعلةى. مسةتمر تطةور فةى المادة مكتش  العلم فدائما   بالكامل مدركة غير نفسها المادية الحقيقة
 مةةةن تتكةةةون والةةةذرات ذات مةةةن تتكةةةون والجزيةةةةات جزيةةةةات مةةةن يتكةةةون الحديةةةد المثةةةا  سةةةبيل
 كبيرة فرا  مسافات الطاقية المستويات نيبو  بينها ونواة( مختلفة طاقة مستويات فى) ناتو ر إلكت
 .وفراغات طاقة هى فالمادة نسبيا  
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 الالنهائى فلسفة

" المحدود غير" أو" الالمنتهي" أو" له حدود ال ما" على تد   infinity النهاية كلمة
 أو" نهايةةة وجةةود عةدم" هةةي واحةةدة فكةرة جميعةةا بينهةةا يجمةع لكةةن مختلفةةة مفةاهيم بعةةدة تسةتخدم

 فهةةي المنطلةق هةذا مةن(. تصةوره أو تخيلةةه يمكةن ال مةا) تخيلةه يمكةن شةةيء أكبةر مةن أكبةر شة "
 المعةةرو  الرمةةز اسةتعمل مةةن وأّو  .أيضةا اليوميةةة والحيةاة واإللهيةةات والرياضةيات بالفلسةةفة تةرتبط
 ةمحةةدود غيةةر كميةةة بةةه تقةةا  رياضةةية قيمةةة لهةةا وهةةى والّيسةةن جةةون كةةان التعبيةةر، لهةةذا( ∞) اآلن

 فةةي آخةةر عةةدد  كيةةان أ  عةةن مختلةة  كيةةان هةةى( ∞. )تجةةاها لهةةا ولةةي  متغيةةرة غيةةر ولكنهةةا
 .وسلوكه خاصياته

  الواقع  في مفقودة فكرة وهي إذن  البشر  العقل لىإ الالنهاية فكرة جاءت أين من
 المفقودة الفكرة

 نهايةةالال الفلسةفة فةي. حاطةةواإل درا اإل عةن المتلقةى لقصةور دالةة هو نهائىالال الكيان
 هةةى والغيةةب، والمطلةةق، والةةروح، والكةةون، والفةةرا ، فةةالزمن،. شةةىء كةةل أصةةل أو للمطلةةق ترمةةز
 عةةن يكةة ّ  واإلنسةةان. الةةواعى والفكةةر لإلنسةةان بالنسةةبة نهائيةةة ال فهةةى أدراكهةةا يمكةةن ال أصةةو 
 فيهةا يتلقةى ال حالةة علةى تعةّود ألنةه بةل جةواب، علةى حصةل ألنةه لةي  المسألة، هذه في التفكير
ةةل ال حالةةه علةةى باقيةةا   سةةااله فةةي القةةائم اإلشةةكا  وينتهةةي سةةااله، علةةى جوابةةا    مةةن أنةةه ويبةةدو. ُيحن
 مةن مليةارات بلةغ وإن العةالم، فةي النةا  عةدد بينمةا. نهايةة بدون شيةا   اإلنسان يتخيل أن الصعب
 الشةاط  علةى الرمةل حبّةات عدد وحتى الرأ ، في الّشعرات عدد كذل . نهائي عدد هو األفراد
 .كثرته على ِمنه حّبة في نفرِّط فال نعّده، أن والرغبة الصبر أوتينا لو يُمكننا، نهائي، عدد هو

 والفلسفة الفيزياء

 إلةى فيهةا الوصةو  يمكةن ال الفيزيائيّةة فالعلّةة! للفيزيةاء والرقيةق الةدافيء الحضةن هى الفلسفة إن
 إلةةى إيصةةالنا فةةي األكبةةر الةةدور الفلسةةفة لعبةةت لقةةد. يسةةبقه فلسةةفيّ  طريةةق دون مةةن التفسةةير فةةي المةةراد
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 مةا الفلسةفة لةوال هأنة إلةى يومةا   وإّدعيةت قلةت لقةد(. الفيزيةاء)العلةوم علم في لها حدّ  ال وفرضيّات نظريّات
 !اإلّدعاء هذا من بعضا   وإلي ! المجا  هذا في هائل تقّدم من إليه وصلوا ما إلى العلماء وصل

 أكثةر فةي بسةهولة ثنةيناال بةين الفصةل يمكةن ال الغنائي الدويتو مثل والرياضيّات الفيزياء كانت لقد :أّوالا 
 وحركةة والعةدد فالصةفر! بالفلسةفة إال صحي  بشكل فهما يمكن ال الرياضيّات أنّ  نعر  ونحن! األحيان
 المنطةةةق واليسةةةار، اليمةةةين والتحةةةت، والفةةةوق والتنةةةاقص والتضةةةاع  التسةةةاو  وحالةةةة األربةةةع العمليّةةةات
 بالفلسةفة، وعةّززت بالفعةل حتاجةتا وقةد تحتا  كّلها ذل  وغير التجريديّة والرياضيّات الرياضيّ  والجد 
 أهميّةةة إلةى نصةل وبةةذل  للفيزيةاء موفّقةة لغةة الرياضةةيّات نعتبةر وبالتةالي! الرياضةيّة القاعةةدة وضةع وبعةد قبةل

 لفهةةم المسةةتوى عةةالي تعبيةةرا   أصةةال ، الفلسةةفة إعتبةةار إلةةى باإلضةةافة. بالرياضةةيّات مةةرورا   للفيزيةةاء الفلسةةفة
 .الفيزيائيّ  المنطق وإبرام وإدرا 

 مةةا أكثةةر نحتةةا  بصةةريّة أو حسةيّة بظةةواهر تةةرتبط معّقةةدة فيزيائيّةة مسةةائل مةةع نتحةةاور أن نريةد عنةةدما :ثانياااا 
 إلةى توصةلنا التةي الفرضةيّة عةين وهةذا الظةاهر، التفسةير وراء مةا خاللةه مةن نتأّمةل صةامت حوار إلى نحتا 
 .المطلقة الحقيقة عن للبح  صحي  طريق

 والةةذ  التأّمةةل يسةةتهل  الةةذ  المسةةتمرّ  الحةةوار هةةو الفيزيةةاء علمةةاء مةةن الكثيةةر يةةارّق مةةا أكثةةر
 نقضةةي ونحةةن العجيبةة التفسةةيرات إلةى للوصةةو  شةيء بكةةلّ  يتةدبّرون فهةةم" كهةذا حةةوار مةن أكثةةر نحتاجةه
 صةاد السةيد أو جةدا   المخلةص سةين السةيد المبّجلةة الحكومةة سيسةتلم مةن تصريحات في الثمين الوقت

 األعقةةةد الحةةةوار هةةةو هكةةةذا" الكراسةةةي عبةةةادة مجةةةاميع عليةةةه فرضةةةت الةةةذ  الةةةوطن لهةةةذا جةةةدا   المخلةةةص
 أوجةد الةذ  القةو  فةي تةدبّر. التجربةة حقةل إلةى والنةزو  التفّكر ستنباط،واال التدبّر! اآلن بنف  واألسهل

 !!.الدقيق العالم خال  من الكبير عالمنا لنا

 أعتةةى مةةن وأدقّ  أكثةةر مخيلتنةةا فةةي نةةراه الةةذ  المترامةةيّ  الكةةون طرفةةي علةةى يقعةةان عالمةةان إنّهمةةا
 !.األكبر العالم نطوىا وفي  صغير جرم أّن  تحسب: السالم عليه عليّ  اإلمام يقو  حي  المجاهر،

 معيّنةة ظةرو  عنةد أنّةه الفلسةفة تقةو  حية ! لنكرانه سبيل ال بتحدّ  اإلثنين بين تجمع والفلسفة
 عةوالم يحةو  أن علةى القةدرة الةدقيق الجسةيم لهةذا وأنّ  دقيةق جسةيم خصةائص يحتو  أن للكون يمكن
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 معّقةةدة أنظمةةة تشةةرح التةةي المعاصةةرة الفيزيائيّةةة النظريّةةات مةةن العديةةد مةةع بدقّةةة يتّفةةق وهةةذا! متكاملةةة كونيّةةة
 !الجميلة بيد  وحتى وعقل  بقلب  وتلمسه تحّسه أن أنت تستطيع وفيزيائيّ  رياضيّ  فلسفيّ  بأسلوب

 لجسةيم ويمكةن! نفسةه الجسةيم مةن وأثقل أكبر األسا  للجسيم الصغيرة األجزاء أنّ  الفلسفة قالت لقد
 المعاصةةرة الفيزيائيّةةة الرياضةةيّات لنةةا شةةرحت وقةةد! الوقةةت نفةة  فةةي أمةةاكن عةةدة فةةي موجةةودا   يكةةون أن مةةا

 رائةةع جديةةد مبةةدأ لنةةا ليخةر  الفلسةةفيّ  الةةرأ  هةةذا وشةةرودنغر وهةايزنبر  نشةةتاينآي نظريةةات علةةى المسةتندة
 !لنكرانها مجا  ال حقيقة أنّه على جامعاتنا في يدّر 

 إن فيهةةا التةةي الدرجةةة إلةةى جةةدا   صةةغيرة كتلةةة لهةةا أنّ  الةةدقيق التكةةوين جسةةيمات عةةن المعةةرو 
 أ ! سةريع بشةكل موضةعه لغييةر والهةروب الزعةل إلةى بةه يةاد  إلكترونةيّ  أو ضوئيّ  شعاع أ ّ  مع تفاعلت
 المسةتند الرياضةيّ  بالتحليةل تركيباتةه وعةن عنةه معلوماتنةا نأخةذ حينهةا لدراسةته، بةه المس  نستطيع لن أنّنا
 الوجوديّةة األسةرار بعةض كشة  ومعهةا بهةا يسةتطيع التةي التأّمةل حةاالت) اإلستغراقيّ  الفلسفي البعد على
 إلةةةى السةةةالكين درب إلةةةى والوصةةةو ! األثةةةر ال المةةةاثّر فيعةةةر ! لةةةه إال المحسوسةةةة وغيةةةر الملموسةةةة غيةةةر

 (.الواسع الكون هذا في والولو  واإلنبثاق والجما  الجال  صاحب

 سةةتغراقاال خةةال  مةةن كتشةةافاتاال  مةةن الكثيةةر إلةةى توّصةةل عبقريّةةا   فيلسةةوفا   ويغةةاليل يكةةن ألةةم
! الفلة  علةم فةي العظيمةة إكتشةافاته إلةى لوصةو ل والتفتةيش البحة  ثمّ  التصميم مرحلة إلى ليصل الغيبيّ 
 الحركةةيّ  الكةةون بنظريّةةة يتعلّةةق وفيمةةا. العلميّةةة العةةالم صةةورة فةةي جذريّةةة تغييةةرات إلةةى إكتشةةافاته أّدت وقةةد

 حةةو  معلومةةات مةةن العلمةةاء إليةةه توّصةةل ومةةا الكّمةةي الكةةون وعلةةم التوّسةةع، حركةةة فةةي والةةدائم التوّسةةعي
 والتةي والفلسةفيّ  الرياضةيّ  الجةانبين فةي حتميّةا   وجةودا   الكةون هةذا فةي وجودها يعتبر التي السوداء الثقوب
 التقليةد ّ  العقةل حةدود فةي يةدخل ال العامةة النسةبيّة لةه تتطةّرق مّمةا الكثير) العاّمة النسبيّة نظريّة بها تنبأت
 وجةةود ال أو اليسةةار أو لليمةةين فيةةه وجةةود ال كونةةا   أو عالمةةا   يتصةةّور أن عةةاد  إنسةةان يسةةتطيع كيةة  وإال

 داخةةل ميةةزون وجةةود تاّكةةد التةةي والتجربةةة الصةةحي  العقةةل بةةين التوفيةةق يمكةةن كيةة  أو واألسةةفل لألعلةةى
 والتةةدبّر التفّكةةر دون هةةذا يسةةتوعب أن إلنسةةان يمكةةن ال أ ! بروتونةةا   يمتلةة  نفسةةه الميةةزون وأنّ  البروتةةون
 تلة  غيةر عةوالم فةي يسةب  أن للعقةل تتةي  التةي الضةرورات أو بالفلسفة يرتبط بما للكثير المتقّدم والفهم
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 !(.  العوالم

 الكةونيّ  بةاإلنتروبيّ  يتعلّةق فيمةا فلسةفيّة وفيزيةاء فيزيائيّةة فلسفة من الفيزيائيّة النظريّات تفّسره ما على عالوة
 األديباتيّةة، العمليةات بةين تكةون والتةي الكةون حةرارة درجةة علةى الكةون فةي الحةرارة كميةة قسةمة حاصل)

 وعليةةه صةةفرا   يسةةاو  الحةةرارة كميةةة فةةي التغيّةةر أنّ  حيةة  اإلنتروبةةيّ  هةةو الثابةةت وهةةذا ثابتةةا   مقةةدارا   يسةةاو 
 هةةو للكةةون الحةةرار ّ  المةةوت فةةي فّكةةر مةةن أّو  إنّ  و(. أيضةةا   صةةفرا   يسةةاو  اإلنتروبةةيّ  فةةي التغيّةةر يكةةون
 الةذ  الكثيةر إكتشةا  إلةى قةاده والةذ  للمةادة واإلنتروبةيّ  الحةرارة درجةة معنةى عةن بح  الذ  بولتزمان
 عةن العلمةاء يبحة  الحاليّةة المعّمقة الدراسات وفي. الفوتونات إكتشا  إلى ثمّ  الذرة إكتشا  إلى أدى
 خةال  مةن الكةون بنةاء حقيقةة معرفةة إلةى سةياد  والةذ  السةوداء للثقةوب واإلنتروبةيّ  الحةرارة درجة معنى
 .األولى للذرّة األّو  البناء معرفة

 فيمةةا الفلسةةفيّ  الجانةةب فةةي رائعةةا   وضةةعا   تأخةةذ مازالةةت التةةي الطةةر  مةةن واحةةدة إلةةى نشةةير وهنةةا
 السةةةيناريوهات مةةةن النمةةةاذ  مةةةن العديةةةد هنةةةا  حيةةة . األر  كوكةةةب خةةةار  الحضةةةارات بمسةةةألة يتعلّةةةق
! الكةون مةن األخةر الجانةب فةي الخلق فكرة لتحّمل الجميلة األجواء وتوفير تنميتها يمكن والتي الممكنة
 أصةال الفلسةفة إلةى المسةتندة وهةي فيزيائيّة حقائق قبو  في كبيرا دورا   ألنشتاين النسبيّة ةنظري لعبت ولقد
 العمةةل علةةى العلمةةاء لتحةة ّ  الحةةاليّ  العلةةم الفلسةةفة فيةةه تتحةةّدى مازالةةت الةةذ  الطريةة  لكةةنّ . أشةةرنا كمةةا

 أطلةق التةي هةي الجسةيمات وهةذه الضةوء سةرعة مةن أكبر سرعة ذات جسيمات وجود طرفة هو والتبّصر
 مةةةن أعظةةةم أشةةياء يسةةةتوعب الةةةذ  اإلنسةةان عقةةةل علةةى منفتحةةةة الفلسةةةفة أنّ  بنعتبةةار) بالتخيونةةةات عليهةةا
 .  السريع يعني اإلغريقيّة من مصطل  والتخيون!( الضوء سرعة معياريّة عند الوقو 

 واملظاهر الظاهر نواة

 إلةى الحاجةة دون حضةوره بمحةض بنفسةه نفسةه علةى يبةرهن الةذى بذاتةه الحةق هةو النور
 ظهورهةا فةى عليةه تعتمةد فاألشياء والعيان الظهور عالم إلى األشياء يخر  الذى وهو....  وسائط
 بةةين فةةرق فهنةةا . برهانةةه تكةةون أن تصةةل  ال وهةةى برهانهةةا فهةةو ظهةةوره فةةى عليهةةا يعتمةةد ال وهةةو
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....  تسةةتنفده أو تحتويةةه أو تحصةةره أن دون المظةةاهر فةةى يظهةةر فالظةةاهر: المظةةاهر وبةةين الظةةاهر
 هةةى محةةددوة وحةةدات فهةةى المظةةاهر أمةةا. لهةةا حصةةر ال التةةى وأسةةمائه بصةةفاته فيهةةا يتجلةةى فهةةو
 والصةةفات األسةةماء حكةةم خلفهةةا مةةن يتجلةةى متباينةةة وإطةةارات مختلفةةة براويةةز.. أجةةزاء مةةن شةةتيت
 .النوارنية

 أنةه األولى للوهلة يراه الذى للرائى يخيل... رشيد بحجر أشبه والتاريخ دوالوجو  فالكون
 حةةوادث مةةن مجموعةةة تةةاريخ هأنةة لةةه يخيةةل كمةةا.. الحجةةر علةةى معنةةى بةةال وشةةخابيط نغبشةةه يةةرى

 مضمونها ويدر  للحوادث اإللهية لشفرةا يفض أن يستطيع العار  ولكن.. ومصادفات عشوائية
 وتمكن رشيد حجر على الهيروغليفية شفرة شمبوليون كش  كما... وحكمتها ومسارها وحركتها
 اإللهيةةة الخطةةة فةةى مكانهةةا لهةةا تافهةةة مصةةادفة بكةةل وإذا معنةةى لةةه شةة  بكةةل فةةنذا... قراءتةةه مةةن

 لسةةطور ممتعةةة هادئةةة قةةراءة ألنهةةا والبصةةائر الهمةةم أصةةحاب عنةةد عظيمةةة لةةذة والحيةةاة.. الشةةاملة
 . اليوم كل العين أمام عبر صفحاته تتعاقب الذى الكون كتاب فى األزلية الحكمة

 لقاتلونةةا الملةةو  عرفهةةا لةةو لةةذة فةةى نحةةن... الخرقةةة يلةةب  الةةذى الفقيةةر الصةةوفى ويقةةو 
 وروائةةع عظمتةةه آيةةات فةةى اهلل شةةهود لةةذة هةةى الصةةوفى عنهةةا يةةروى التةةى واللةةذة... بالسةةي  عليهةةا
 ..األقدار ايابلخ ستبصارواال الوجود لشفرة المتأنية القراءة تل  هى.... حكمته

 وهةةو وقوانينهةةا هاوسةةكون حركتهةةا فةةى الحيويةةة وغيةةر الحيويةةة اتيةةةالجز  إدرا  هةةو فةةالعلم
 النهائيةةة والحقةةائق الماهيةةات إدرا  عةةن عةةاجز العلةةم ولكةةن والعالقةةات والكميةةات بالمقةةادير علةةم
 باليقظةةة محتجةةب والعةةالم المعلةةوم علةةى حجةةاب فةةالعلم. مضةةللة ناقصةةه أداة المقةةام هةةذا فةةى وهةو
.... النظةةر ووجهةةات أجةةزاء بةةين العةةالم عقةةل يشةةتت العلةةم ألن بالغفلةةة محتجةةب الجاهةةل أن كمةةا
 خةةتال واال اخةةتال  ذوات والمخةةار  مخةةار  ذوات والفجةةا  فجةةا  ذوات طرقةةات ذو فةةالعلم
 .المختلفات فى ووقع احتماالت بين رج  درى إذا والعقل.. متاهه

 وسةةائله جميةةع وعجةةز الةذات أمةةام جهلةةه ويةدر  المعرفةةة منتهةةى إلةى العابةةد يصةةل وحينمةا
 مةا كةل مةن يخر  فهو.. منها والخرو  الوسائل هذه من بالتجرد اهلل إلى هجرته مراحل آخر يبدأ
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 عةةن ويخةةر  وأسةةمه وصةةفته ونفسةةه ومعرفتةةه وعملةةه علمةةه عةةن يخةةر .... الخةةالق سةةوى ممةةا يبةدو
 . والعبارة الحر 
 ماذا؟ ثم الفسفة

ضةةةداد وتناقضةةةات وتحةةةوالت المشةةةهد أالةةةدر  الفلسةةةفي اليةةةوم هةةةو حاويةةةة كبةةةرى لمجمةةةوع 
 شةامل مبحة دبيةة وجماليةة ال يكةاد يحصةرها وأالفكر  المعاصربكل ما اختلط فيه من عناصةر فكريةة 

كبةر عمليةات ألى الفلسفة اليوم هةو تكةري  إولعل ماجلبته الحداثة ومابعدها  .او ينظرها معاين تاريخي
وهامةةه )الميتافيزيقيةةة( و)التاريخيةةة( و أهةةدم معرفةةي تلةة  التةةي تمركةةزت علةةى افةةرا  حمولةةة العقةةل مةةن 

كبةةةر لالعتبةةةاط اللغةةةو  ولعبةةةة أعطةةةاء دفقةةةة إتقةةةوم علةةةى  خةةةرىأ)الوضةةةعية( لصةةةال  آفةةةاق ومسةةةطحات 
لةةة بضةةع  منطةةق وهةةام( و )التمثيةةل المعرفةةي( انطالقةةا مةةن فكةةرة التخلةةو مةةن بصةةمات )نيتشةةه( القائ)األ

ن يكةةةون عالمةةةا ألو )السةةةببية التامةةةة( التةةةي تاهلةةةه أ)الحقيقةةةة( وخلةةةو العةةةالم مةةةن )النسةةةقية العقالنيةةةة( 
لةى مجةرد إد  الكبةار مةن مكةافحي العقالنيةة اليةوم أيةنسانية وهةو عةالم انتهةى علةى باإل( مفرط ا  )انساني

ولعةةل غايةةة مةةا . وضةةوع معةةاوعةةالم لغةةو  شةةامل يتخطةةى الةةذات والم ،عةةالم موضةةوعي بةةال ذات عارفةةة
وليةةة هةةي تلةة  الفكةةرة القائلةةة )بمةةوت أرهاصةةات ومحةةاوالت إنظةةم المعرفةةة اليةةوم وبعةةد  إليةةهتوصةةلت 

لميتةةات  دجها لةةدى )مشةةيل فوكةةو( و )جيةةل دولةةوز( وهةةي امتةةدانضةةالفلسةةفة( كمةةا نجةةدها فةةي كامةةل 
لميتةات الناضةجة التةي تلة  ا ،خرى مثل و)موت االنسان( و)موت المال ( وبالتالي )موت الفلسفة(أ

ت أد لى نهايةات معرفيةة كبةرى ،ومراجعةات سةلبية وانتحةارات )تصةورية(إحولت نهايات القرن العشرين 
 بةةةةةالةةةةى رفةةةةع الحةةةةد الفاصةةةةل بةةةةين )المعرفةةةةة( و)الةةةةوهم( و )الحقيقةةةةة( و )التمثةةةةل( وامتةةةةزا  )العينةةةةي( 

ة( فةةةي طروحةةةات لوتيةةةار خيةةةرة لفكةةةر )مابعةةةد الحداثةةةاأل)االشةةةهار ( كمةةةا هةةةو حاصةةةل فةةةي التةةةداعيات 
 .خيرة األوبورديار 

فحص وتتبع األنساق المعرفية الكبرى فةي اللعبةة الفلسةفية اليةوم  هون هد  هذه المحاولة إ
ن مةوت الفلسةفة أم أ ومةا اذا كانةت الفلسةفة قةد ماتةت حقةا  ،التي افضت الى مقولةة )مةوت الفلسةفة(

لى )مةا بعةدها(  وكية  يمكةن للخطةاب الفلسةفي المعاصةر إطوار تخطيها والذهاب أمن  طورال إماهو 
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خر داخل مشهد الموت الفلسفي المعاصر  وهل تعد الفلسفة اليوم منظومةة خاويةة مةن اآلن يحيا هو أ
خرين( والحةد مةن طغيةانهم الوجةود  )اآلم هي العامل األساسي في صناعة موت أفكار والتصورات األ

و مةةةا نسةةةل عنهةةةا مةةةن ثيمةةةات الهويةةةة واآلخةةةر أالعةةةدم واللغةةةة شةةةكاليات الكبةةةرى للوجةةةود و اإلفةةةي ضةةةوء 
والمركزيةةة العقليةةة الغربيةةة،تل  االشةةكاليات التةةي مةةا زالةةت تغةةذ  منةةاه  البحةة  االنسةةاني بةةالرغم مةةن 
 !تغيةةةةةر الوسةةةةةائل المعرفيةةةةةة وتسةةةةةارع لعبةةةةةة التقنيةةةةةات التفسةةةةةيرية وتقةةةةةاطع جهوياتهةةةةةا النظريةةةةةة والعمليةةةةةة

رجةو مةن االنبهةار أطالقها وخلوها كمةا إو أحكام األبرزها انعدام أمعينة  وعليه فان لهذه الدراسة حدودا
كثةر منهةا كتابةة مبيتةة ومصةنوعة جيةدا أخيةرا هةي قةراءة بصةوت عةا  وأ ،جنبةياألو الغير أباآلخر الغربي 

ن أن يسةةل  مغةةامرة الر يةةة ال بةةا  أخطةةاء ضةةرورية وتناقضةةات صةةحية البةةد منهةةا فالةةذ  يريةةد أ،بةةدون 
زاء التبةا  مشةهد عصةرنا إولنةا الحةق  .يمكن ر يةة الشةم  مباشةرة ينيه بعض الضال  فالعإلى تدخل 
ن السةةاا  فةنذلة   لةةىوع كبةراألفهةةم طريقةا موازيةا للفهةم ان لةةم يكةن منافسةه  ن نعتبةر سةاا أالفكةر  

الذ  نجمع عليه اليوم هو مالذ  يحدث في فكر مابعد الفلسفة   ومن ا  فكر نسل  هةذا السةاا  
 ،لد ونما وتبلور وتنسق وتخلق وهل ما زلنا قادرين على تثبيت فكر متحرر وهةائ  كهةذا الفكةروكي  و 

لعةل تلة  مبةررات   .و عدمةهأال صالة والتوصل والمسيرة والحيةرة والقلةق علةى الفهةم أفضال عن ساا  
لةةى نتةةائ  إن كةةان ذلةة  ال يفضةةي وإ هةةو متحةةو  ومتسةةارع وخةةاطر وعةةابر رحلةةة مةةع مةةا نبةةدأن ألكافيةةه 
ن لةةةن لةةم تةةرقص فةةي اعمةةةاق البحةةر وتصةةير تيهةةةا إولكةةةن مةةا نفةةع الموجةةة  .و شةةواط  مريحةةةأحاسةةمة 
ذا ال يقدم على لحة  عدمةه وابةتالع سةااله المصةير  إومانفع الفكر  .ال يقع عليه حافراثر وأوسمكة 

 .خرى أمرة ونبتدئ لى النهاية ومن النهايات بنبأ إ
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 2/144 اإلسالمية الفلسفة في: مدكور إبراهيم. 

 (م1139/ هةةة533 ت) باجةةة بةةن يحيةةى بةةن محمةةد بكةةر أبةةو هةةو: األندلسةةي باجةةة ابةةن، 
: انظةر ."العقةل اتصةا : "كتبةه مةن. والشةعر والطةب والفلة  بالطبيعيةات مولةع فيلسو 

 .4/429 األعيان وفيات: خلكان ابن

 1/458 والخبر المبتدأ وديوان العبر: خلدون ابن. 

 عثمةةةان، مةةةال وحسةةةن عرقسوسةةةي حسةةةن خيةةةر محمةةةد. د اإلنسةةةانية، والةةةنف  سةةةينا ابةةةن 
 .122 – 119 ص ،1982 بيروت، الرسالة، ماسسة

 عثمةةةان، مةةةال وحسةةةن عرقسوسةةةي حسةةةن خيةةةر محمةةةد. د اإلنسةةةانية، والةةةنف  سةةةينا ابةةةن 
 .113 ص المذكور، المرجع ،1982 بيروت،

 1980 دمشةةق، العربةةي، الكاتةةب مطبعةةة لمولةةده، األلفيةةة الةةذكرى بمناسةةبة سةةينا، ابةةن، 
. 92 ص هنةةا، غةةانم. د سةةينا، ابةةن عنةةد العقةةل بمفهةةوم الحديثةةة الفلسةةفة عالقةةة: فصةةل
 .29 ص نادر، طبعة الناطقة، النف  معرفة في رسالة: أيض ا انظر

 القيسةةي طفيةةل بةةن محمةةد بةةن محمةةد بةةن الملةة  عبةةد بةةن محمةةد بكةةر أبةةو: طفيةةل ابةةن 
 عمةةل وشةةاعر وفيلسةةو  طبيةةب ،(م1185 - 1100  /هةةة581 -494) األندلسةةي،

: انظةةر. يقظةةان بةةن حةةي قصةةة صةةاحب يوسة ، يعقةةوب أبةةي الموحةةد  الخليفةةة بةةالط فةي
 . 6/249 األعالم: الزركلي

 56ص اإلسالم في الروحية الثورة التصو : عفيفي العال أبو. 

 18ص اإلسالمية الفلسفة في دراسات: التفتازاني الوفا أبو. 

 460ص – الحكمةة نهايةة شةرح فةي الحكمةة وعايةة – عشةاقي حسةين – صفهانيألا- 
 شةةهيد شةةارع – قةةم: التوزيةةع – قةةم توحيةةد: المطبعةةة –   - هةةة1382 االولةةى: الطبعةةة
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 منتظر  محمد

 محمةود. د ونقةد، تحليةل سةينا، ابن فلسفة في: أيض ا انظرْ . 315 ص التهافت، تهافت 
 .118 ص ،1997 مصر، الدعوة، دار ماضي،

 241 ص العربية، الفلسفة تاريخ :صليبا جميل. 

 21ص اإلسالمية الفلسفة لدراسة مدخل: طاهر حامد. 

 1999 والتوزيع والنشر للطبع النهار ،والوجود اإلنسان زكى عبا  حسن . 

  شةاراتإلا وشرح) شاراتاإل شروح على لحاشيةا – حسين أالقا ققالمح– الخوانسار 
 – الخوانسةار  الةدين جمةا  أالقةا حواشةي وبةذيلهم – البةاغنو  وحاشةية الشرح وشرح
: الناشةةر – أسةةوة: المطبعةةة –  1378 ، ق1420 ولةةىاأل: الطبعةةة -245ص 2  
 قةم سةالمياإل عةالماإل لمكتب التابع النشر مركز) سالميإ تبليغات دفتر نتشاراتإ مركز
 (.العابد  أحمد تحقيق –

 اإلسةةةالمية العربيةةةة الحضةةةارة: العربةةةي محمةةةد وعواطةةة  الهاشةةةمي، محمةةةد كةةةاظم رحةةةيم 
 .188ص

 195ص المتعاليةة الحكمةة مرتكةزات فةي قةراءة المتألهين صدر فلسفة – خليل – رزق 
 للطباعةةةةةةة الصةةةةةةفوة دار: المطبعةةةةةةة – م2010 -1431 ولةةةةةةىاأل: الطبعةةةةةةة – 194ص

 .الصفوة دار: الناشر – والتوزيع والنشر

 والنشةةر، للطباعةةة دنةةدرة الكلمةةة، حةةدود فةةي الحكمةةة الصةةوفي، المعجةةم الحكةةيم، سةةعاد 
 .1981 ، 1ط ، لبنان ، بيروت

 معةةابر، دار ،65 ص الكوانتيةةة، النظريةةة حةةو : الِعْلةةم رهانةةات مختةةارات، ،ةةةايلڤ سةةيمون 
2009. 

 الحةةرو ، حةةدوث أسةباب رسةةالة مقدمةة مةةن النفةةا، راتةب أحمةةد واألسةتاذ الفحةةام شةاكر  
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 .7 ص ،1982 بدمشق، العربية اللغة مْجمع مطبوعات

 اإلعةةةةةالم مكتةةةةةب مطبعةةةةةة – الثانيةةةةةة الطبعةةةةةة :الصةةةةةدر رضةةةةةا السةةةةةيد اهلل يةةةةةةآ – الصةةةةةدر 
 لمكتةب التةابع النشةر مركةز) سةالميإ تبليغةات دفتةر نتشةاراتا مركةز: الناشر -سالمياإل
 . (إلسالميا إلعالما

 الةةى واشةةتياقها الةةنف  تجةةرد فصةةل) 1   – الصةةفاء خةةوانإ رسةةائل – أخةةوان – الصةةفاء 
 – إلسةةةةالميةا الةةةةدار: المطبعةةةةة – م1992 -1412 ولةةةةىاأل: الطبعةةةةة( ألفةةةةال ا عةةةةالم
 . والتوزيع والنشر للطباعة إلسالميةا الدار: والتوزيع الناشر – بيروت

 عشةةر الرابةةع   – نالقةةرآ تفسةةير فةةي الميةةزان – حسةةين محمةةد السةةيد – طبةةائيالطب - 
 علمةةةةةةيألا ماسسةةةةةةة: المطبعةةةةةةة – م1997 - هةةةةةةة1417 المحققةةةةةةة ولةةةةةةىاأل: الطبعةةةةةةة

 لةةىإ يسةةافر أن اهلل نبةةي علةةى تحيلبالمسةة ولةةي : الباحةة  لبنةةان – بيةةروت للمطبوعةةات
 والسةفر الفال ا هذه يةر   وأن العلوم بهذه لنا ا ويخبر الملكوت عجيب ويرى الفضاء
 مةةن هةةذه بةةل وتعةةالى سةةبحانه اهلل أنبيةةاء علةةى بعزيةةز لةةي  الجسةةد  المةةاد  بتجةةرده لهةةا

 . مميزاتهم

  التعةار ، دار األو ، المجلةد المصةباح، تقةي محمةد الفلسةفة، تعلةم في الجديد المنه 
 .  216. -212 ص 1990 بيروت

 ،اإلسالمية الفلسفة موقع ،156 ص بالتناُسخ، القو  بطالن في فصل النجاة. 

  1968 بيروت، نادر، نصر  ألبير سينا، ابن عند البشرية النف 

  والنظريةةةات للمنةةةاه  حديثةةةه علميةةةة دراسةةةة الكةةةون هةةةذا خةةةالق اهلل – جعفةةةر – الهةةةاد 
 – المطبعةةةة هةةةة1424 الثانيةةةة: الطبعةةةة – القالخةةة ومسةةةألة الكةةةون نشةةةأة حةةةو  المختلفةةةة
 مكتةةةب: التوزيةةةع – الصةةةادق مةةةاماإل ماسسةةةة: الناشةةةر –( ع) الصةةةادق مةةةاماإل ماسسةةةة
 . قم ايران، التوحيد،
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  دار المطبعةة -2  - الفلسفة تعليم في الجديد المنه  – مصباح تقي محمد - اليزد 
 لبنان – بيروت للمطبوعات التعار 

 88ص اإلسالمية الفلسفة في: الغني عبد المقصود عبد 
 الوسطى العصور في اإلسالمية الحضارة تاريخ: ماجد المنعم عبد  
 دمشةق، العربةي، الكاتةب مطبعةة لمولةده، األلفيةة الةذكرى بمناسبة سينا، ابن ،مريدن عنةزَّة 

 .دمشق جامعة والخاصة، العلمية طرائفه: فصل ،1980

 عبةةد المقصةةود وعبةةد ،1/31 اإلسةةالم فةةي الفلسةةفي الفكةةر نشةةأة: النشةةار سةةامي علةةي 
 .24ص اإلسالمية الفلسفة في :الغني

 العةدد – وآنشةتاين الشةيراز  الةدين صةدر بةين الزمن مفهوم الكلمة مجلة – أحمد علي 
 م1999/ 23

 101ص الضال  من المنقذ: الغزالي. 

  أصةالة فةي مقةاالت: محمةود وفوقيةة ،27ص العلمةي العةرب تةراث: طوقان حاف  قدر 
 .49ص المسلم المفكر

 دار. 1996. الهاشةةمى باسةةم السةةيد تعريةةب" البةةرز، وعةةالم اإلنسةةان."مظةةاهرى محمةةد 
 . البيضاء المحجة

 84 ص المعار  دار. الموت لغز محمود مصطفى. 
 راتةةب أحمةةد واألسةةتاذ الفحةةام شةةاكر للةةدكتور الحةةرو ، حةةدوث أسةةباب رسةةالة مقدمةةة 

 .7 ص ،1982 بدمشق، العربية اللغة مْجمع مطبوعات النفا،،

 الجامعةة ولةىاأل السةنه – ألسةلوبوا التعبيةر فةن – الحميةد عبةد مجيةد الةدكتور – ناجي 
 .الدراسي المنه  لندن – العربية اللغة كلية سالميةاإل للعلوم العالمية

 معةةابر، ، دراسةةة الوجةةود، ووحةةدة الشةةهود وحةةدة بةةين اإلسةةالمي التصةةو   خياطةةة، هةةاد 
 .2001 من الثاني الربع ، الثال  صداراإل
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 الدوجماطيقية.. وهم امتال  الحقيقة المطلقة

 قطعيةة، وثوقية،: مثل عديدة، ترجمات ولها ،Dogmatism لكلمة تعريب الدوجماطيقية
 بةراهين إلةى االسةتناد دون المطلةق واليقةين الجةازم االعتقةاد: تعني وهي. معتقدية إيقانية، توكيدية،
 لكةل وسةمة التعصةب، مبةدأ فهةي ثةم ومةن. مطلق باطل على باعتباره ورفضه اآلخر وإنكار يقينية،
 . العقائدية الحروب ومنشأ متزمت،

 -انتشةةارا معانيهةةا أكثةةر فةةي - هةةي وإنمةةا دينيةةا، أو فلسةةفيا مةةذهبا ليسةةت والدوجماطيقةةة
 بشةكل المطلقةة الحقيقةة امتال  تزعم فلسفة أو مذهب أو فرقة أ  بها تتسم تفكير وطريقة سمة
 معةةار  مةةن تحةةوزه مةةا بةةأن وتقطةةع الةةنقص، أو الخطةةأ مةةن شةةيةا تحتمةةل قةةد بأنهةةا تقةةر وال شةةامل،

 المكانية السياقات أو التاريخية، الظرو  تغيرت وإن حتى التغيير، وال النقا  يقبل ال ومعتقدات
 نقةد  لفحص المعتقدات هذه إخضاع وعدم نقد، أ  عن ومنزهة مقدسة إذن فهي واالجتماعية،

 المعرفيةةة، العقةةل وقةةدرات حةةدود فةةي بحةة  ودون عليهةةا، تقةةوم التةةي األسةة  يراجةةع تحليلةةي أو
 يواجةه. تاريخيةة لحظةة كةل فةي الصحيحة المعرفة إلى توصل التي الطرق تمحيص عدم عن فضال
 لهمةةا أصةةب  للغلةةو ر يتةةين فةةى يتمةةثالن متنةةازعين، طةةرفين مةةن االسةةتقطاب خطةةر المعاصةةر الفكةةر
: وهمةا الثقافةات، مةن العديةد وفةي السةاحات، مختلة  علةى الجةار  الجةد  فةى األعلةى الصوت
 بينمةا موجةود، غير اهلل وكأن األو  التيار يتحدث إذ.. الديني التطر  وتيار العلمانى التطر  تيار

 فاعلياتةةةه كةةةل اإلنسةةةان مةةةن ينةةةزع أنةةةه بمعنةةةى! موجةةةود غيةةةر اإلنسةةةان وكةةةأن الثةةةانى التيةةةار يتحةةةدث
 والتيةةار الفرديةةة، وطموحةةات القةةوة وقةةيم المةةادة مرجعيتةةه جعةةل األو  التيةةار .ومواهبةةه ومسةةةولياته

 بةالبواطن، تتعلةق ممةا أكثةر بةالظواهر تتعلةق حرفيةة شةكلية تعةاليم أنهةا علةى اهلل تعةاليم يفهةم الثانى
 مةةن التقدميةةة فلسةةفتها وقتةةل طقوسةةية، تعةةاليم إلةةى معةةا والجسةةد للةةروح تعةةاليم مةةن حّولهةةا ثةةم ومةةن
 (.اإلحسان) أخرى ناحية من والروحية( العد ) ناحية
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 - والسياسةةةية الثقافيةةةة السةةةاحتين علةةةى وتشةةةاحنهما بةةةل تعارضةةةهما رغةةةم - التيةةةارين وكةةال
: هةي السةمات هةذه عقيمةا، صةراعا بينهمةا الصةراع تجعةل التى السمات من مجموعة في يشتركان
 علةى واالنغةالق التسةلط، وثقافةة والبصةيرة، البصر وقصور اآلخر، ونفى بالحقيقة، االستةثار توهم
 المخالفةةة الةةر ى وازدراء للحةةوار، قنةةوات فةةت  فةةي الرغبةةة وعةةدم نصةةية، بصةةورة معةةين قةةيم نظةةام

 سةةةةةمات هةةةةةي ببسةةةةةاطة كلهةةةةةا وهةةةةةذه. مشةةةةةتركة أرضةةةةةية عةةةةةن للبحةةةةة  السةةةةةعي وعةةةةةدم وتخوينهةةةةةا،
 فالعقةةةل التفكيةةةر، مةةةنه  طبيعةةةة فةةةي للتطةةةر  الفلسةةةفي المنشةةةأ يكمةةةن ظننةةةا وفةةةي. الدوجماطيقيةةةة
 أفكةاره غيةر يةرى أن عليةه يسةتحيل ثةم ومن واحد، بعد ذو عقل نفسه، على مغلق عقل المتطر 
 الفكةر في جمود يصاحبه تطر  فأ . نهائي بشكل وماكدة المناقشة، تقبل ال ثابتة ويعتبرها هو،
 .الفلسفة بلغة( .. دوجماطيقية) هو الفن حتى أو الدين أو السياسة أو

 الدولية الساحة على صعود

 موجةودة - شة  وال - تةزا  ال والفكريةة والسياسية الدينية الدوجماطيقية العقلية أن غير
 سةاحة علةى اآلن صةعودا تشةهد أنهةا القةو  يمكن بل. العالم بلدان كل في وسياسيا وعمليا نظريا

 علةةى عالمةةة وأكبةةر .األمريكةةي الجمهةةور  للحةةزب الدوجماطيقيةةة النزعةةة بفضةةل الدوليةةة، السياسةةة
 الحةةوار لغةةة مكةةان البندقيةةة لغةةة وحلةةو  الصةةراعات، حةةل فةةي واالغتيةةا  الحةةرب لغةةة سةةيطرة ذلةة 

 المحتومة العالم بنهاية المقترن البعد ذات المسيحية للصهيونية المذهبية الر ية وغلبة والتفاو ،
 ألن العقةةل، علةةى حةةدودا ويفةةر  للتفكيةةر سةةقفا يضةةع الةةذ  النهايةةة هةةذه وسةةيناريو تصةةورهم وفةةق
 .التفكير نظم تغيير أو للنقا  البتة مجا  فال الحتمية، تل  اتجاه وفق يسير إذن التاريخ

 الديني بالتطر  تلحق سمة ليست الدوجماطيقية أن على مجددا التأكيد الضرور  ومن
 الدوجماطيقيةة نجةد ولةذا. الحضةار  التطةر  وسةمة أيضةا، العلماني التطر  سمة هي بل وحده،
 األخةرى، الحضةارات مةن معاديةا موقفةا تتخذ التي الغربية المواق  بعض في بوضوح تظهر كسمة
 علةى جاهةدة تعمةل لةذل  وهةي! مطلةق بشةكل األمثةل النمةوذ  هو الحضار  نموذجها أن وتزعم
 إلةةى فيةةه تنظةةر الةةذ  الحضةةارات صةةراع مفهةةوم وترسةةيخ العولمةةة خةةال  مةةن النمةةوذ  هةةذا تعمةةيم
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 منهةا تقة  ثةم ومةن! بربريةة أو بدائيةة إمةا فهةي األخةرى الحضةارات أما للمدنية، كممثلة حضارتها
 نتبةةين وحتةةى. وإبادتهةةا سةةحقها أجةةل مةةن واالحتشةاد العةةداء يكةةن لةةم إن والتعةةالي، الةةتحف  موقة 
 أجةل مةن الدوجماطيقيةة، لمفهةوم عميةق فلسةفي تحليةل مةن بد ال للتطر  الفلسفي المنشأ طبيعة

 المتعارضةةةةة الجهةةةةات مختلةةةة  علةةةةى التطةةةةر  تيةةةةارات كةةةةل بةةةةين المشةةةةتركة السةةةةمات اكتشةةةةا 
 . والمتصارعة

 للدوجماطيقية الماسسة األساطير

 بقواعةةد تكةةون مةةا أشةةبه وهةةي وأشةةكالها، صةةورها بتنةةوع الدوجماطيقيةةة ومبةةادئ أصةةو  تتنةةوع
 :يلي فيما وتتمثل الرما ، من لقصر فخارية
 :كافية براهين دون المطلق اليقين .1

 علةى اعتمادا المعتقدات بعض به تتسم الذ  المطلق اليقين: هو دوجماطيقية لكل األو  األصل
 عليهةا تقوم التي لألس  نقد  تمهيد أو تمحيص ودون يقينية، براهين إلى االستناد دون التسليم

 .الظرو  تغير مع معها الدوران يتسنى كي ومقاصدها وفلسفتها بعمقها إحاطة حتى أو
 :المصمتة النص وسلطة المطلقة العقل قدرة بين التراوح .2

 ويشةةير. العقةل بقةدرة المطلةق اإليمةان علةى يعتمةد الةذ  االتجةاه ذلة  الدوجماطيقيةة أشةكا  مةن
 وقدرتةه العقةل قيمةة إثبةات إلةى يةذهب االتجةاه هذا أن إلى العربية اللغة لمجمع الفلسفي المعجم
 إثبةةات عةةن باالمتنةةاع يوصةةي الشةة  مةةذهب كةةان وإذا. اليقةةين إلةةى الوصةةو  وإمكةةان المعرفةةة علةةى

 العقةل قدرة وتاكد حد، عند يق  ال اإلنساني العلم أن ترى الدوجماطيقية فنن نفيها، أو الحقائق
 السابع القرنين إبان العقليين فلسفة في النزعة هذه سارت وقد. اليقين إلى والتوصل المعرفة على
 ولةذا. التجربةة طريةق عن المعرفة إمكان أكدوا الذين التجريبيون نحوها ونحا عشر، والثامن عشر
 .المجمع يذكره الذ  الشكل هذا حسب الشكية ضد فهي

 محاولةة دون المرجعةي للةنص هيمنةة الدوجماطيقيةة التيةارات كةل لدى نجد المقابل وفي



 
 

168 

 الدوجماطيقيةةة مثةةل سةةاذجة، أشةةكاال العقليةةة للدوجماطيقيةةة أن ويالحةة . تفعيلةةه أو معةةه للتفاعةةل
 متعصةب الشةارع فرجةل الشارع، رجل عند - هويد  يحيى.د يقو  كما - نجدها التي الساذجة
 وقدرتةه المفةرط ذكائه في يعتقد أحد، ومعتقداته آراءه يناقش أن يقبل ال الحدود، أبعد إلى آلرائه
 .األمور معالجة على الخارقة
 :النقدية الروح افتقاد .3

 تعةةد الزاويةةة هةةذه ومةةن. النقديةةة الةةروح افتقةةاد الةةدوجماطيقيات كةةل إليهةةا تسةةتند التةةي األصةةو  نمةة
 فةةي كةةانط األلمةةاني الفيلسةةو  إليةةه أشةةار الةةذ  هةةو المعنةةى وهةةذا. للنقديةةة مقةةابال الدوجماطيقيةةة

 البةراهين إنشةاء ولهمةاأ. اسةتخدامان لها الدوجماطيقية أن وجد عندما( المحض العقل نقد) كتابه
 مةةةن مسةةةتمدة غيةةةر وضةةةرورية أوليةةةة عقليةةةة مبةةةادئ أ  قبليةةةة، لمبةةةادئ المسةةةتندة القاطعةةةة العلميةةةة
 النقديةةةة، الر يةةةة مةةةع متعةةةار  غيةةةر للدوجماطيقيةةة الجانةةةب وهةةةذا. تجربةةةة أ  قبةةةل فهةةةي التجربةةة،
 عملةةه، تحكةةم التةةي والشةةروط وحةةدوده قدراتةةه لبيةةان العقةةل بنقةةد تهةةتم التةةي الفلسةةفة هةةي والنقديةةة
 تاسةة  المعنةةى بهةةذا فهةةي. يعرفةةه أن يسةةتطيع ال الةةذ  ومةةا يعرفةةه، أن يسةةتطيع الةةذ  مةةا وتبةةين
 المفةةاهيم أنهةةا أ  ر يةةة، أل  االنطةةالق يمكةةن ال بةةدونها والتةةي والتصةةور، للفهةةم األوليةةة القواعةةد
 .الفالسفة يسميها كما المنه  قبل ما أو التأسيسية

 سةةابق نقةةد دون ،(الطبيعةةة وراء بمةةا تتعلةةق معةةار  أ ) ميتافيزيقيةةة معةةار  إلةةى التوصةةل :ثانيهمةةا
 هةةةذه إلةةةى العقةةةل بهةةةا توصةةةل التةةةي للكيفيةةةة بيةةةان ودون المعرفيةةةة، حةةةدوده وبيةةةان العقةةةل لقةةةدرات
. المعةار  لهةذه إقةراره فةي العقةل إليةه اسةتند الةذ  الحةق وجةه بيةان ودون الميتافيزيقيةة، المعار 
 زمةن حتةى الميتةافيزيقيون الفالسفة يستخدمها كان التي للدوجماطيقية الخاطةة الطريقة هي وهذه
 وفولةةة  وليبنتةةةز وديكةةةارت، وأوغسةةةطين، أفالطةةةون، مثةةةل عشةةةر، الثةةةامن القةةةرن حتةةةى أ  كةةةانط،
 يسةتخدم أخةرى أحيةان وفةي. النقدية الفلسفة الدوجماطيقية تعار  الثاني المعنى وبهذا. وغيرهم
 .المعرفة وطبيعة مصادر عن الحدي  معر  في للش  كمعار  الدوجماطيقية كانط

 



 
 

169 

 :والعلماء المفكرين أو األجداد أو لآلباء المطلقة السلطة

 اآلبةاء بسةلطة دعمهةا طريةق عةن معتقداته تأكيد في البعض طريقة في األصل هذا يتجلى
 طريقةةة هةةي وهةةذه المرجعةةي، النفةةوذ أصةةحاب مةةن غيةةرهم أو العلمةةاء أو المفكةةرين أو األجةةداد أو

 السةلطة تقرهةا نظريةة الدوجماطيقيةة تكةون المعنةى وبهةذا! بالرجةا  يعةر  الحةق إن: يقولون الذين
 دون السةةةلطة، هةةةذه تحةةةت الواقعةةةون األعضةةةاء بهةةةا ويلتةةةزم ،(علمانيةةةة أم كانةةةت دينيةةةة) المعرفيةةةة
 بسةلطة معتقةداتهم تأكيةد فةي الدوجماطيقيةة الكةافرين طريقةة هنةا فتظهر. كا  برهان أو تمحيص
 كمةا - هنا فالدوجماطيقية ولذا. السليم التفكير طريقة إلى اهتداء ودون عقلي، برهان دون اآلباء
 لمعتقداتةه المةرء تأكيد على قائمة مخاتلة فكرية حيلة هي -: الفلسفية موسوعته في الالند يقو 
 الزم تطويرهةةةا أن أو الخطةةةأ أو الةةةنقص مةةةن شةةةيةا تحتمةةةل قةةةد بأنهةةةا القبةةةو  ودون وسةةةلطان، بةةةأمر
 .فاعليتها الستمرار وضامن

 على ولي  براهين على تاس  أن ينبغي المعتقدات ألن الكريم، القرآن يرفضه ما وهذا
(. بةالحق الرجةا  يعةر  ولكةن بالرجةا ، يُعةر  ال الحق إن: )عليّ  اإلمام قا  ولذا الرجا ، سلطة
 تةاريخ وفةي. تمحةيص دون التسةليم علةى تقوم التي التفكير في الدوجماطيقية الطريقة نبذ ثم ومن

 الفلسةةةفي المعجةةةم فةةةي ذلةةة  جةةةاء .الدوجماطيقيةةةة علةةةى للداللةةةة المعنةةةى هةةةذا يسةةةتخدم الفلسةةةفة
 دون التسةليم علةى للداللةة( كةانط بعد أ ) بعده اللف  واستعمل العربية اللغة مجمع عن الصادر
 .تمحيص

 أن - المفارقةةة وهنةةا - يقينةةي بشةةكل يةةزعم الةةذ ( الشةة  مةةذهب) أن إلةةى هنةةا ونشةةير
 وبطبيعةةة. مقلوبةةا .. نفسةةه القفةةاز هةةي أ  سةةلبية، دوجماطيقيةةة يمثةةل مطلقةةا ممكنةةة غيةةر المعرفةةة
 فةةي خطةةوة مجةةرد هةةو المنهجةةي فالشةة  ،(المةةذهبي الشةة ) غيةةر( المنهجةةي الشةة ) فةةنن الحةةا 

 المنضةبطة، المعرفةة نحةو التفكيةر عمليةة الكواكب في قومه عقائد مع إبراهيم فعل مثلما
 .والنجوم
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 مةةةن العكةةة  علةةةى اإلطةةةالق، علةةةى دوجماطيقيةةةة ليسةةةت المنهجيةةةة الشةةةكية هةةةذه ومثةةةل
 اهلل وأراه مطلقةا، ممكنةة غيةر المعرفةة بةأن دوجمةاطيقي يقينةي بشةكل تجةزم التي المذهبية الشكية
 مصةادرة ال فالعقةل .يةراه أن ربةه سةأ  حةين موسةى وكةذا السةاا ، عليةه ينكةر ولةم بمعجزة البرهان
 .بشريته وسق  حدوده النهاية في تحميه وإنما عليه،

 التاريخ في الدوجماطيقية

 وفةي .المطلقةة الحقيقةة معرفةة على قادر أنه يزعم اإلنسان بدأ منذ الدوجماطيقية نشأت
 الفلسةةةفات معظةةةم هةةةي للدوجماطيقيةةةة تمثةةةيال المةةةذاهب أكثةةةر نإ القةةةو  يمكةةةن الفلسةةةفة نطةةةاق
 الدوجماطيقيةة ألن السةياق؛ هذا في الفلسفات هذه مضمون عن الحدي  المتعذر ومن .القديمة

 اليقينيةةةة الحقةةةائق امةةةتال  يةةةزعم وموقةةة  سةةةمة هةةةي مةةةا بقةةةدر مضةةةمونا ليسةةةت - أسةةةلفنا كمةةةا -
 نمةةةاذ  الجديةةةدة األفلوطينيةةةة والمدرسةةةة وأرسةةةطو وأفالطةةةون بارمنيةةةد  فلسةةةفات وتعةةةد. المطلقةةةة
 فيهةا يةذكر التي( الطبيعة في) قصيدة بارمنيد  لنا تر  وقد. بامتياز الدوجماطيقية للفلسفة جيدة
 اعتقادا تحمل فمحاوراته أفالطون أما. يقيني دوجماطيقي نحو على المطلقة الحقيقة أنه يعتقد ما

 ياسةالس وشاون واإلنسان والحياة الكون لطبيعة دوجماطيقية وبتصورات المثل بعالم دوجماطيقيا
 و( مينةةةةةون)و( فيةةةةةدون)و( الجمهوريةةةةةة محةةةةةاورة) المحةةةةةاورات هةةةةةذه ومةةةةةن .البشةةةةةر  واالجتمةةةةةاع

 إلخ(...القوانين)

(. الميتافيزيقةةةا) كتابةةةه فةةةي سةةةيما ال أرسةةةطو ميتافيزيقةةةا فةةةي الةةةدوجماطيقي الطةةةابع ونجةةةد
 ،(م270  - م203) اليوناني المصر  الفيلسو  Plotinus أفلوطين أعما  في نفسه والحا 
 الوسةطى العصةور وفي(. التاسوعات) كتابه في سيما ال المفرطة، الدوجماطيقية من مزيد مع لكن
 فةةي أمةةا .األكةةويني وتومةةا أوغسةةطين مثةةل الالهةةوت وعلمةةاء الفكريةةة المةةدار  فالسةةفة معظةةم نجةةد

 عشةر السةابع القةرنين في العقلية الفلسفات في الدوجماطيقية الفلسفات فتتمثل الحديثة العصور
 وما بالالهوتية، أشبه ديكارت دوجماطيقية بأن القو  ويمكن ديكارت، فلسفة مثل عشر، والثامن
 مةةةن فكثيةةةر وليبنتةةةز، وإسةةةبينوزا، ومةةةالبرانش، بسةةةكا ، وأيضةةةا مضةةةلل، قنةةةاع إال عنةةةده العقالنيةةةة
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 .بالدوجماطيقية تتسم أطروحاتهم

 لةم ألنةه جميعةا، الةدوجماطيقيين الفالسةفة أكبةر هةو Wolff فولة  أن كانط اعتبر وقد
 فولةة  دوجماطيقيةةة أن يعتبةةر كمةةا وقدراتةةه، حةةدوده وبيةةان العقةةل نقةةد بواسةةطة العلةةم طريةةق يمهةةد
 التفكيةةةر طريقةةةة إلةةةى كةةةذل  ينسةةةب ألنةةةه وحةةةده، إليةةةه ينسةةةب أن يمكةةةن ال نقةةةص علةةةى تشةةةتمل

 . عصره في الذائعة الدوجماطيقية

 فضةل ولةه. م1754 ومات. م1679 سنة ولد ألماني فيلسو : فول  فون وكريستيان
 أو األولةةى الفلسةةفة) مالفاتةةه ومةةن. ليبنتةةز للفليسةةو  تلميةةذا وكةةان األلمانيةةة، الفلسةةفية اللغةةة علةةى

 .وغيرها( الطبيعي الالهوت)و )التجريبي النف  علم) ،(العامة الكوسمولوجيا) ،(األنطولوجيا
 الحقيقةةة امةتال  زعمةت حية  عشةر، التاسةع القةرن فةي هيجةل فلسةفة نجةد فولة  وبعةد
 التةي المطلقةة الفلسةفة نفسةها واعتبةرت شةاملة، دوجماطيقيةة بطريقةة شةيء كل وفسرت المطلقة،
 العصةر فةي بالدوجماطيقيةة اتسةمت فلسةفة أكبةر نإ القةو  يمكةن بةل. بالحقيقة معرفة كل حازت
 .هيجل فلسفة هي الحدي 

 أن تةزعم التةي الماركسةية األصةولية العشةرين القرن في للدوجماطيقية الممثلين أكبر ومن
 الماركسةية واألصةولية .ومكةان زمةان لكةل تصةل  مطلقةة وقواعةد مبةادئ هةي ولينةين مارك  تعاليم
 حية  التجديةد، يةرفض دوجمةاطيقي مةذهب أ  سةمة وهةي النظةر ، األيةديولوجي بالجمود تتسم
 .المقد  للنص أقرب مراجع الماسسين اآلباء كتابات تصب 

 تعةةاليم إلةةى بمرونةةة ينظةةرون الةةذين الجةةدد الماركسةةيين مةةن شةةديد لنقةةد تعرضةةوا قةةد هةةاالء
 فسةةروا بةةأنهم واتهمةةوهم نقةةادهم، هةةاجموا بةةدورهم الماركسةةيين الةةدوجماطيقيين أن كمةةا مةةارك ،
 .الرأسمالية هيمنة ظل في الدولية والضغوطات المتغيرات مع تتالءم بطريقة مارك  تعاليم

 بنحةدى مةواقفهم تتسةم واألفةراد والفالسةفة الفلسةفية المدار  من كثيرا أن نجد وهكذا
 تتخةةةذ ثةةةم ومةةةن أصةةةولها، مةةةن أكثةةةر أو أصةةةل علةةةى مةةةذاهبهم تشةةةتمل أو الدوجماطيقيةةةة، سةةةمات

 إحصةةةةاء المتعةةةةذر ومةةةةن. آنفةةةةا المةةةةذكورة الدوجماطيقيةةةةة أشةةةةكا  مةةةةن أكثةةةةر أو شةةةةكال فلسةةةةفاتهم



 
 

172 

 بةل محةددا، عقليةا أو دينيةا مةذهبا وليسةت سمة أنها خاصة الدوجماطيقية، والمذاهب الفلسفات
 .المذاهب معظم في تسر  هي

 والدوجماطيقية اإلسالمية الر ية

 تفكيةرهم في يراعون الذين اإلسالمي الفقه أصو  علماء من كثير يرفضها الدوجماطيقية
 البارزة الفقهية النماذ  أكبر ومن. العصر وظرو  واالستحسان، والضرورات، المرسلة، المصال 
 مصر في الفقهي مذهبه اختل  الذ  الشافعي اإلمام المنغلقة الدوجماطيقية رفضتو  تناهض التي
. والمكةان الزمةان ظةرو  مراعةاة االخةتال  هةذا أسةباب بةين ومةن .العةراق فةي القةديم مذهبةه عةن
 مراعةةاة يرفضةةون حةةين الدوجماطيقيةةة، السةةمة بهةةذه الفقهةةاء بعةةض يتسةةم أخةةرى جهةةة مةةن ولكةةن
 يحةةدث مةةا وهةةو ا،وغيرهةة واالستحسةةان المرسةةلة بالمصةةال  يأخةةذون وال والزمةةان، المكةةان ظةةرو 
 التيةةةارات بعةةةض عنةةةد الدوجماطيقيةةةة نجةةةد كمةةةا. االجتهةةةاد علةةةى الفقةةةه فةةةي التقليةةةد يغلةةةب حةةةين

 مطلقيتهةا، يزعمةون التةي العقةل قةدرة علةى يعولةون حي  الدين، وأصو  الكالم علم في المتعصبة
 تشةبيهيا فهمةا الصةفات آيةات يفهمةون الةذين لةدى أو !اإللهية الصفات تناو  في الحق ويعطونها

 .النصوص لبعض الظاهر  للفهم استنادا تجسيميا أو

 مبةادئ هةي بشةرية تعةاليم أ  بةأن الةزعم فكةر أ  منطةق فسةاد مةن هفنن أخرى ناحية ومن
 علةةى فةةنن ثةةم ومةةن متغيةةرة، نسةةبية عقةةو  ذوو فالبشةةر. ومكةةان زمةةان لكةةل تصةةل  مطلقةةة وقواعةةد
 الزعم دون المنز ، اهلل كالم وفي والنف ، الكون في بالبح  الحقيقة لمعرفة يسعى أن اإلنسان
 وينتقةد الحقةة، للمعرفةة معةايير ووجةود المعرفةة إمكانيةة علةى ياكةد والقةرآن. التفسير حق باحتكار
 واآلفةاق الكةون فةي النظةر علةى المبنيةة التجريبيةة للمعرفةة ويةدعو البرهانيةة، غيةر الزائفةة األساليب
 .المضبوطة للمعرفة توصل التي األساليب من ذل  وغير والنف ،

 :فقةا  يقينيةة، براهين إلى االستناد دون السابقين بأقوا  التسليم بوضوح القرآن ويرفض
ننةا منةا نةنتَّبِةعُ  بنةلْ  قنةاُلوا اهللُ  أننْةزن ن  منا اتَِّبُعوا لنُهمُ  ِقيلن  ونِإذنا ةانن  أنونلنةوْ  آبناءنننةا عنلنْيةهِ  أنْلفنيةْ  يةنْعِقلُةونن  الن  آبنةاُ ُهمْ  كن
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ةةةْية ا  وضةةةد المنطقةةةي العقةةةل مبةةةادئ وضةةةد مسةةةتهجن أمةةةر وهةةةذا(. 170:البقةةةرة) (يةنْهتنةةةُدونن  ونالن  شن
 يكةةون وإنمةةا الرجةةا ، سةةلطة علةةى ولةةي  بةةراهين علةةى تاسةة  أن ينبغةةي المعتقةةدات ألن البداهةةة؛
 والموقة . التةاريخ في النص حركة وتجاهل شروطه، وتجميد الظر ، في ال المنه  في االشترا 
 التةةي والشةةروط وحةةدوده، قدراتةةه لبيةةان العقةةل ينقةةد الةةذ  النقةةد  الموقةة  هةةو األمثةةل الفلسةةفي
 هةةي ومةةا يعرفةةه  أن يسةةتطيع ال الةةذ  ومةةا يعرفةةه، أن العقةةل يسةةتطيع الةةذ  مةةا وتبةةين عملةةه تحكةةم
 المعار   إلى العقل بها يتوصل التي المنضبطة الطريقة

 المعرفةة عمليةة فةي يُنكةر ال دور لةه العلمةي واالسةتدال  البرهنة بمعايير المنضبط فالعقل
 يجةب عنةدها الغيةب، معرفةة علةى قةادر غيةر لكنةه تعةالى، اهلل وجةود على االستدال  وفي بالواقع،
 نبةةذ وجةةب والمعةةار ، العلةةم بتطةةور وتطةةوره البشةةر  العقةةل بنسةةبية اإلقةةرار ومةةع. التسةةليم عليةةه
 والتجديةد والحةوار التنةوع تعةار  التةي الدوجماطيقية به تتسم الذ  النظر  األيديولوجي الجمود
 .التغير وسنن واالرتقاء
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 اهلل عبد على محمد على.د

 .والمصايد البحار لعلوم القومى بالمعهد باح  أستاذ -

 .1990 عام المبيدات كيمياء في فلسفةال هدكتورا درجة على حاصل -

 .1996 عام الكيمياء فى التشجيعية الدولة جائزة على حائز -

 .1996 عام فى البيةة علوم جائزة -

 علةى حصةلو  ،1997 عةام "WHO’s is WHO" األمريكيةة الموسةوعة فةى سةمها ضم -
 . لليونسكو التابعة األهلية الجمعيات إحدى من 1999 عام باح  أحسن جائزة

 .2004-2002 من الفترة فى بالغردقة المعهد لفرع مديرا   عين -

 . باإلسكندرية بالمعهد المركزى للمعمل امدير   عمل -

 .العضوية للملوثات البيةى المس  مشروع على مشرفا   عمل -

 .أعوام ثالثة لمدة باري  بيونسكو مستشارا   عمل -

 .واألجنبية المصرية العلمية الجمعيات من العديد فى عضو -

 عةددا   لةه أن كمةا. والمحليةة العالميةة الةدوريات فةى ومقةاال   بحثةا   150 عةدد بنشةر قام -
 النشةةر ودور الكتةةاب العامةةة المصةةرية بالهيةةةة نشةةرت واألجنبيةةة العربيةةة باللغةةة كتةةبال مةةن

 .العالمية
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